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RESUMO 
 
SANCHES, P. R. Ferramentas computacionais para o estudo estrutural e funcional de 
genes de dermatófitos potencialmente envolvidos na patogenicidade. 2015. 147 f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto-SP, 2015. 
 
Dermatófitos são fungos filamentosos que infectam substratos queratinizados como pele, 
unha e cabelo em busca de nutrientes para se desenvolverem e permanecerem no hospedeiro. 
Pertencem aos gêneros Epidermophyton, Microsporum ou Trichophyton, os quais, 
dependendo de seu habitat natural, são classificados em espécies geofílicas, zoofílicas ou 
antropofílicas.  O uso indiscriminado de antifúngicos levou à seleção de cepas resistentes, e o 
comportamento invasivo desses patógenos em pacientes imunodeprimidos aumentou nos 
últimos anos, dificultando o tratamento das dermatofitoses. Há, portanto, a necessidade de 
estudos para um melhor entendimento da biologia dos dermatófitos devido as suas 
importâncias médica e/ou veterinária e o escasso conhecimento da interação destes patógenos 
com os hospedeiros. No presente trabalho, analisamos oito espécies de dermatófitos: 
Arthroderma benhamiae, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton 
interdigitale, Trichophyton equinum, Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans e 
Trichophyton verrucosum. Análises de genômica comparativa e de expressão de genes 
potencialmente envolvidos na degradação de queratina foram realizadas. Além disso, 
efetuamos o sequenciamento genômico em larga escala de uma das linhagens. A estrutura dos 
genes sub3, sub5 e sub7, que codificam serina endopeptidases com atividade queratinolítica, 
mep3 e mep4, que codificam proteínas pertencentes ao grupo das metaloendopeptidases, 
dppV, lap1 e lap2, que codificam exopeptidases, foi analisada por meio de ferramentas 
computacionais. Essas análises revelaram que os genes que codificam proteases possuem alto 
grau de conservação em suas estruturas, que é menor quando comparadas apenas suas regiões 
não codificadoras. As análises permitiram também a identificação em regiões promotoras de 
consensos específicos a gêneros de dermatófitos. Observamos que o acúmulo de transcritos 
destes genes, avaliados durante o cultivo em queratina, mimetizando o processo infeccioso, 
não está correlacionado à similaridade das sequências gênicas entre as espécies. Não 
encontramos correlação entre o nicho preferencial dos dermatófitos e suas sequências gênicas 
ou níveis transcricionais. Observamos que, na grande maioria das vezes, genes que codificam 
endo e exopeptidases, possuem acúmulo de transcritos em períodos iniciais de degradação de 
queratina. Nossos resultados sugerem que diferenças pontuais na sequencia gênica, diferenças 
em regiões promotoras ou, até mesmo, expressão variável destes genes que codificam um 
conjunto protéico com funções sinérgicas e provavelmente compensatórias, contribuam para 
os diferentes graus de reações inflamatórias no hospedeiro, bem como para a especificidade 
patógeno-hospedeiro. 
 
Palavras-chave: Dermatófitos, Proteases, Expressão gênica, Genômica comparativa, 
Bioinformática. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
SANCHES, P. R. Computational tools for the structural and functional study of 
dermatophytes genes potentially involved in pathogenicity. 2015. 147 p. Thesis 
(Doctorate) - Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 
2015. 
 
Dermatophytes are filamentous fungi that infect keratinized substrates such as skin, nail and 
hair, searching for nutrients for their development and permanence in the host. They belong to 
the genera Epidermophyton, Microsporum or Trichophyton, and, depending on their natural 
habitat, are classified into geophilics, zoophilics or anthropophilics species. The 
indiscriminate use of antifungals has led to the selection of resistant strains, and the invasive 
behaviour of these pathogens in immunocompromised patients increased in the last years, 
hampering the treatment of the dermatophytoses. Therefore, there is a need of studies for a 
better understanding of the biology of the dermatophytes due to their medical and/or 
veterinary importance and the scarce knowledge about the interaction of these pathogens with 
their hosts. In this work, we analyzed eight species of dermatophytes: Arthroderma 
benhamiae, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton interdigitale, 
Trichophyton equinum, Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, and Trichophyton 
verrucosum. Comparative genomics and gene expression analyses of genes potentially 
involved in keratin degradation were performed. Moreover, we performed a large-scale 
genome sequencing of one of the strains. The structure of the genes sub3, sub5, and sub7, 
which encode serine endopeptidases with keratinolytic activity, mep3, and mep4, which 
encode proteins belonging to the group of the metalloendopeptidases, dppV, lap1, and lap2, 
encoding exopeptidases, were analyzed by computational tools. These analyses revealed that 
the genes encoding proteases possesses high degree of conservation in their structures, which 
are lower when their non-coding regions are compared. The analyses also allowed the 
identification of consensus in promoter regions, specific of dermatophytes genera.  We 
observed that the transcripts accumulation of these genes, evaluated during the cultivation in 
keratin, mimicking the infection process, is not correlated to the gene sequence similarities 
among the species. We have not found any correlation between the preferential niche of 
dermatophytes and their gene sequences or transcription levels. Most of the times, we 
observed that genes encoding endo and exopeptidases accumulated transcripts at the 
beginning of keratin degradation. Our results suggest that specific differences in the genic 
sequencing, differences in promoter regions, or even variable expression of these genes 
encoding a set of proteins with synergic and probably compensatory functions, contribute to 
different levels of inflammatory reactions in the host, as well as to the host-pathogen 
specificity. 
 
Keywords: Dermatophytes, Proteases, Gene expression, Comparative genomics, 
Bioinformatics. 
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Introdução 
 

One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is 

primitive and childlike - and yet it is the most precious thing we have. 

Albert Einstein 
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I. Introdução 
 

Os fungos são organismos eucarióticos que se constituem num reino próprio, 

possuindo grande importância ambiental, econômica e biotecnológica, além de serem 

utilizados na decomposição de matéria orgânica, na alimentação, em processos de 

fermentação e de produção de substâncias de interesse, como por exemplo, os antibióticos. 

Além disso, algumas espécies patogênicas ou oportunistas causam infecções em humanos, 

animais e plantas, gerando perdas econômicas na agricultura e na pecuária. 

Entre os fungos patogênicos, estão os dermatófitos, que pertencem a um grupo de 

fungos queratinofílicos, ou seja, capazes de utilizar a queratina como fonte de nutrientes, 

invadindo tecidos queratinizados em humanos e animais, causando os principais tipos de 

micoses superficiais denominadas dermatofitoses.  

Os dermatófitos são alocados em três gêneros: Epidermophyton, Microsporum e 

Trichophyton, os quais são classificados em diferentes espécies (geofílicas, zoofílicas e 

antropofílicas), baseados em seu habitat natural – solo, animais ou homem, respectivamente 

(WEITZMAN e SUMMERBELL, 1995). 

Embora subdivididos em três gêneros, Graser et al. (2008) apontam uma instabilidade 

na taxonomia e identificação entre as espécies de dermatófitos (Figura 1). Logo, a dificuldade 

na identificação deles é tema constantemente abordado na investigação biológica molecular 

moderna. 

As dermatofitoses recebem o nome de tineas, reação do hospedeiro às enzimas 

liberadas pelo fungo durante o processo de digestão dos tecidos queratinizados para a 

obtenção de nutrientes,  seguida do nome da região corpórea onde a infecção está instalada, 

como por exemplos tinea unguium (unhas), tinea capitis (cabelo), tinea pedis (pele dos pés), 

tinea manum (mãos) e tinea cruris (virilha). 

Anualmente, as dermatofitoses afetam milhões de indivíduos, estabelecendo um 

importante problema na saúde pública, já que a severidade e a longevidade da doença refletem 

na terapia (YANG et al., 2007). Em indivíduos saudáveis, em geral, é caracterizada por uma 

infecção superficial, mas em indivíduos imunodeprimidos, como HIV positivos e 

transplantados, podem ocorrer infecções profundas e severas. Tratamento de infecções por 
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dermatófitos representa uma carga de custos significativa. Estima-se que mais de 500 milhões 

de dólares por ano em todo o mundo é gasto em medicamentos para tratar dermatofitoses 

(GRASER et al., 2008; ACHTERMAN e WHITE, 2012). 

 

 
Figura 1: Relação filogenética de dermatófitos com base em sequências da região ITS. Para a construção da 

árvore, foi utilizado o modelo Kimura-2-parâmetros, que assume taxas diferentes entre transições (A-G, C-T) e 

transversões (A-C, A-T, C-G, G-T), e o método Neighbour Joining, que presume diferenças nas taxas de 

evolução de cada táxon. Keratinomyces ceretanicus foi usado como grupo externo. Na cor preta estão as 

espécies antropofílicas, em vermelho, as espécies zoofílicas e, em verde, as espécies geofílicas (GRASER et al., 

2008). 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, os dermatófitos afetam cerca de 25% da 

população mundial. Estima-se que de 30 a 70% dos adultos sejam portadores assintomáticos 

desses patógenos e que a incidência dessa doença aumente com a idade. Embora sejam 

organismos de caráter cosmopolita, fatores geoclimáticos e sociais interferem na distribuição 

das espécies dermatofíticas nas diferentes regiões do mundo (SEEBACHER et al., 2008). 

Alguns estudos epidemiológicos revelaram que entre 35 e 40% dos indivíduos 

analisados em 16 países da Europa apresentavam infecção nos pés (tinea pedis) causada por 

dermatófitos (BURZYKOWSKI et al., 2003). Nos Estados Unidos, estudos realizados com 

crianças frequentadoras de creches revelaram que entre 22 e 50% exibiam sintomas de 

infecção do couro cabeludo (ABDEL-RAHMAN et al., 2006). No Brasil, as regiões Sul e 

Sudeste têm apresentado alta incidência de infecções causadas pelo dermatófito Trichophyton 

rubrum, seguido por Microsporum canis e Trichophyton mentagrophytes; na região Nordeste 

há maior prevalência de Trichophyton tonsurans, T. rubrum e M. canis (SIDRIM e ROCHA, 

2004).  

Devido à importância médica e veterinária dos dermatófitos, o genoma das espécies 

M. canis, Microsporum gypseum, Trichophyton equinum, Trichophyton interdigitale, T. 

rubrum e T. tonsurans foram recentemente sequenciados e disponibilizados pelo Broad 

Institute of MIT and Harvard (MARTINEZ et al., 2012). O Laboratório de Genética e 

Biologia Molecular de Fungos do Departamento de Genética-FMRP/USP participa do 

Steering Committee, do projeto intitulado Genomic Determinants of Infection Competence in 

Dermatophyte Fungi, financiado pelo NIH e que propõe o sequenciamento do genoma desses 

fungos. Somando-se a esse projeto, outras duas espécies de dermatófitos (Arthroderma 

benhamiae e Trichophyton verrucosum) foram também sequenciadas por uma iniciativa 

independente (BURMESTER et al., 2011) e disponibilizadas pelo Broad Institute. 

 

1.1 Dermatófitos 

 

1.1.1 Microsporum canis 

 

Microsporum canis é uma espécie zoofílica transmitida ao homem por animais 

domésticos e tem os felinos jovens como reservatório principal. É o mais frequente 
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dermatófito zoofílico em humanos (SILVA et al., 2003), sendo responsável por lesões no 

couro cabeludo, especialmente, em crianças.  

Apesar de ter como hospedeiro natural principal gatos domésticos, existem relatos de 

ocorrência em outros animais, inclusive cães domésticos. A não ocorrência em seus 

reservatórios principais, aparentemente, faz com que M. canis perca sua virulência após 

poucas transmissões entre humanos, tornando esse dermatófito incapaz de se disseminar 

amplamente entre as populações humanas. Seu poder de infecção é restabelecido após novo 

contato com o hospedeiro animal (NENOFF et al., 2014; GRUNWALD et al., 2015). 

Possui crescimento moderadamente rápido e as colônias apresentam textura cotonosa, 

discreto relevo umbilicado, radiado, de tonalidade branca. O reverso possui tonalidade 

amarelo-limão, que, com o passar do tempo, tende a tornar-se castanho por difusão do 

pigmento no meio (SIDRIM e ROCHA, 2004). Os macroconídios são abundantes, grandes, 

fusiformes e com numerosas septações (de 5 a 15 septos); os microconídios são pequenos e 

piriformes (ELLIS et al., 2007) (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Cultura, microconídios e macroconídios de M. canis (ELLIS et al., 2007). 

 

1.1.2 Microsporum gypseum 

 

O fungo geofílico Mycrosporum gypseum, com distribuição mundial, raramente causa 

infecções superficiais em humanos e animais. Nos seres humanos é responsável por casos de 

tinea corporis, que afetam principalmente crianças. Este fungo geralmente provoca lesões 

inflamatórias em áreas descobertas do corpo e do couro cabeludo (MACHADO et al., 2005), e 

raramente invade tecidos subcutâneos (FERNANDEZ-TORRES et al., 2002). As infecções 

causadas por ele são comumente adquiridas por contato direto com o solo contendo elevado 
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número de esporos e raramente são transmitidas entre seres humanos, ou de animais 

infectados aos seres humanos (ROMANO et al., 2009). 

As colônias de M. gypseum crescem rapidamente, apresentando bordas irregulares e 

aspecto granular, com a pigmentação da colônia variando de branco a acastanhado e o reverso 

pode apresentar variações de cores, que vão do amarelo ao marrom. Os macroconídios são 

abundantes, simétricos, elipsoidal, de paredes finas, com 4 a 6 septos; os microconídios são 

piriformes (ELLIS et al., 2007) (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Cultura, microconídios e macroconídios de M. gypseum (ELLIS et al., 2007). 

 

1.1.3 Trichophyton interdigitale 

 

Juntamente a T. rubrum, o Trichophyton interdigitale é um patógeno predominante de 

tinea unguium dos pés, causando de 80 a 90% dos casos (RICH et al., 2003; KAUR et al., 

2008). É um dos fungos mais comuns que causam doenças zoonóticas da pele, isto é, 

transmitidas dos animais para as pessoas e de pessoas para animais (CAFARCHIA et al., 

2012). 

Nessa espécie, é feita uma distinção entre linhagens antropofílicas e zoofílicas. As 

linhagens antropofílicas tendem a causar tinea unguium e tinea pedis, e, menos 

frequentemente, tinea corporis. Pacientes portadores de linhagens zoofílicas não são 

candidatos a vetorizar infecções para outras pessoas de seu convívio (SIDRIM e ROCHA, 

2004). 

Em seu histórico, originalmente, foi feita uma distinção dentro do complexo T. 

mentagrophytes entre diversas variedades antropofílicas e zoofílicas. Com base em análises 

moleculares de suas sequências de DNA, agora, considera-se que T. mentagrophytes seja uma 

espécie distinta e que corresponde à antiga variedade zoofílica T. mentagrophytes var. 
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quinckeanum. Quase todas as outras variedades antropofílicas e zoofílicas de T. 

mentagrophytes foram identificadas como geneticamente idênticas. Com isso, uma nova 

classificação taxonômica foi estabelecida e denominada de T. interdigitale (GRASER et al., 

1999; NENOFF et al., 2014). 

As colônias apresentam formas circulares com textura cotonosa e pigmentação de 

verso variando entre branca a creme. No reverso, apresenta-se com pigmento amarelo 

amarronzado. Seus microconídios são numerosos, subesféricos a piriformes e poderão surgir 

hifas em espiral, além de clamidósporos em culturas velhas (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4: Cultura, microconídios, macroconídios, clamidósporos e hifas espirais de T. interdigitale (ELLIS et 

al., 2007). 

 

1.1.4 Trichophyton equinum 

 

A espécie zoofílica associada à infecção em cavalos, Trichophyton equinum, pode 

também causar infecção em cães, gatos e, até mesmo, no homem (HUOVINEN et al., 1998; 

CHERMETTE et al., 2008). Dermatofitoses causadas em humanos por esse patógeno são 

raras. E não se sabe o quão difundido T. equinum está entre os humanos devido ao pequeno 

número de casos relatados na literatura (HUOVINEN et al., 1998). Relatos indicam baixa 

incidência dessa espécie no continente europeu. Durante o período de 1951 a 1987, apenas um 

em cada 4.571 casos de tinea diagnosticada em Santiago de Compostela, Espanha, foi 

atribuído à T. equinum (tinea corporis) (PEREIRO MIGUENS et al., 1991). Na Inglaterra, um 
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caso de tinea capitis foi relatado em 1994, em uma mulher em tratamento sistêmico com 

corticosteroides, provavelmente, proveniente de cavalos de montaria (BURDEN et al., 1994).  

Esta espécie demonstra crescimento rápido em meio Sabouraud ágar. Suas colônias 

são geralmente planas de cor branca, mas algumas podem desenvolver dobras suaves ou 

sulcos radiais. O reverso das colônias é amarelo e com o envelhecimento se torna vermelho 

escuro no centro. Os macroconídios são raros, clavados e os microconídios abundantes e de 

formas variáveis (esféricos, piriformes ou clavados) (ELLIS et al., 2007) (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Cultura, microconídios, macroconídios e órgãos nodulares de T. equinum (ELLIS et al., 2007). 

 

1.1.5 Trichophyton rubrum 

 

O fungo T. rubrum é uma espécie antropofílica cosmopolita, responsável por cerca de 

70% de todas as infecções por dermatófitos em humanos e é o principal agente responsável 

por infecções superficiais, como onicomicoses e tinea pedis. A alta porcentagem está 

correlacionada à resistência dessa espécie ao tratamento terapêutico e à sua grande adaptação 

ao hospedeiro (MUKHERJEE et al., 2003). 

Embora sejam normalmente restritas às regiões superficiais da epiderme, as infecções 

causadas por T. rubrum podem ocorrer de forma invasiva entre pacientes 

imunocomprometidos (RODWELL et al., 2008; MATSUZAKI et al., 2012).  

É um fungo de crescimento relativamente lento em meio Sabouraud ágar. As colônias 

caracterizam-se por textura cotonosa, com pregas radiais, formando uma saliência central, 

características similares às apresentadas pelas colônias de T. tonsurans. Estas colônias 

apresentam tonalidade branca, que pode tornar-se avermelhada e com o passar do tempo, 

apresentam pigmentação avermelhada no reverso (SIDRIM e ROCHA, 2004). Os 
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macroconídios, quando presentes, exibem clavas alongadas, quase com um aspecto cilíndrico; 

os microconídios são mais abundantes, pequenos e piriformes (LARONE, 1996) (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Cultura, microconídios e macroconídios de T. rubrum (ELLIS et al., 2007). 

 

1.1.6 Trichophyton tonsurans 

 

Trichophyton tonsurans é uma espécie antropofílica responsável por lesões no couro 

cabeludo (tinea capitis). No Brasil, ocorre com mais frequência nos estados acima do Trópico 

de Capricórnio e está bem adaptada às condições ambientais das regiões Norte e Nordeste, 

sendo um fungo endêmico na região amazônica (MORAES, 1973; FURTADO et al., 1987; 

COSTA et al., 1991).  

Nem todas as pessoas igualmente expostas a esse agente apresentam sinais clínicos de 

infecção, pois esta espécie tem a capacidade de permanecer no hospedeiro humano de forma 

inaparente, ou seja, em estado subclínico, o que torna sua persistência e propagação bastante 

eficazes na população (ABDEL-RAHMAN et al., 2006). 

Apesar de nichos ecológicos distintos, essa espécie possui alto grau de relação 

filogenética com o dermatófito T. equinum (MARTINEZ et al., 2012) e apresenta crescimento 

lento em meio Sabouraud ágar. As colônias possuem aspectos que podem variar de cotonosas 

a aveludadas e, com o passar do tempo, pulverulentas. O verso tem coloração variando de 

branco a diversos tons de bege e o reverso apresenta vários tons de castanho ao avermelhado. 

Os macroconídios, quando presentes, são de aspecto irregular, e os microconídios abundantes, 

com forma e dimensões variáveis, podendo apresentar-se com pequenas ou grandes estruturas 

claviformes ou de aspecto arredondado (LARONE, 1996) (Figura 7). 
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Figura 7: Colônias, hifas, microconídios e macroconídios de T. tonsurans (ELLIS et al., 2007). 

 

1.1.7 Arthroderma benhamiae 

 

O fungo A. benhamiae é um dermatófito zoofílico pertencente ao complexo de 

espécies Trichophyton mentagrophytes, sendo que seus principais hospedeiros são os animais 

domésticos. Há diversos relatos de ocorrência de tinea corporis em hospedeiros humanos 

(SHIRAKI et al., 2006; BUDIHARDJA et al., 2010). 

A espécie citada possui papel importante na investigação dos fundamentos da biologia 

e patogenicidade dos dermatófitos (STAIB et al., 2010), e é encontrada, normalmente, em 

roedores, em particular, nas cobaias, manifestando crescimento relativamente rápido em 

condições de laboratório. Como uma espécie teleomórfica, esse fungo ainda é capaz de passar 

por um desenvolvimento sexual, incluindo a formação de frutificações sexuais (denominadas 

cleistotécios) (FUMEAUX et al., 2004; DROUOT et al., 2009; BURMESTER et al., 2011).  

Suas colônias são usualmente planas, da cor branca ao creme, com superfície granular 

e algumas culturas apresentam dobras/tufos centrais. A pigmentação reversa vai geralmente 

do amarelo ao marrom avermelhado. Os macroconídios são irregulares em forma e tamanho 

com septações (de 2 a 6 septos) e os microconídios são alongados e anexados ao lado das 

hifas (Figura 8).  

 

  
Figura 8: Cultura, hifa e microconídios de A. benhamiae (SYMOENS et al., 2013). 
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1.1.8 Trichophyton verrucosum 

 

Trichophyton verrucosum é uma espécie cosmopolita, parasita de bovinos, que 

esporadicamente pode causar infecções bastante inflamatórias no couro cabeludo, pele e pelos 

em humanos. A frequência em humanos aumenta quando há contato com animais doentes ou 

presença de animais já recuperados da doença, os quais veiculam os conídios do fungo, 

atuando como disseminadores e perpetuadores da doença (TAKATORI et al., 1993). 

Este fungo apresenta diferenças fenotípicas com A. benhamiae, porém, com alto grau 

de relação filogenética entre as espécies, além de ambos induzirem infecções cutâneas 

altamente inflamatórias em seres humanos, por exemplo, tinea corporis (FUMEAUX et al., 

2004; GRUNEWALD et al., 2006; BURMESTER et al., 2011). 

Seu crescimento é bastante lento, exigindo de 13 a 25 dias para a maturidade. As 

colônias são pequenas e circulares com relevo rugoso ou cerebriforme, apresentando 

pigmentação de verso branca ao amarelo ocre; no reverso, tons de amarelo, com pigmento não 

difusível no meio. Os macroconídios são raramente produzidos e, quando presentes, possuem 

uma cauda característica com forma alongada. Os microconídios são piriformes, dispostos ao 

longo das hifas (Figura 9).  

 

 
Figura 9: Cultura, microconídios e macroconídios de T. verrucosum (ELLIS et al., 2007). 

 

Estas espécies de dermatófitos foram selecionadas para serem utilizadas neste trabalho 

pela disponibilidade dos genomas sequenciados, importância médica e veterinária, 

diversidade de hospedeiros e relações filogenéticas. 
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1.2 Proteases 

 

Proteases são enzimas que hidrolisam ligações peptídicas em proteínas e peptídeos. 

Também denominadas proteinases ou peptidases, formam um complexo grupo de enzimas 

que possuem características físico-químicas variadas (RAO et al., 1998). 

Essas enzimas estão envolvidas em processos metabólicos essenciais, com particular 

importância em medicina e biotecnologia, representando em torno de 2% do total dos 

produtos codificados por genes (RAWLINGS e BARRETT, 1999). Possuem importante papel 

na nutrição por meio da hidrólise de proteínas, facilitando a absorção dos produtos pelas 

células, além de ter, também, papel fundamental em muitos processos patológicos (RAO et 

al., 1998). 

As proteases são classificadas segundo alguns critérios: (i) tipo de reação catalisada 

(sendo endo ou exoproteases) dependendo do local de clivagem em relação às regiões 

terminais do substrato; (ii) pH de atividade ótima, podendo ser classificadas como proteases 

ácidas, neutras ou alcalinas; (iii) natureza do grupo funcional e mecanismo do sítio ativo, 

como proteases de serina, aspárticas, cisteínas ou metaloproteases; (iv) aspectos evolutivos 

relacionados à sua estrutura (RAO et al., 1998; RAWLINGS e BARRETT, 1999).  

Proteases secretadas pertencentes às famílias das subtilisinas (SUB) e 

metaloproteinases (MEP) vem sendo investigadas, fornecendo padrões de expressão e da 

dinâmica dos genes em T. rubrum. Substratos como queratina, colágeno e elastina induziram 

a expressão de genes de proteases, e os padrões de expressão de proteases em meios contendo 

pele humana foram diferentes daqueles contendo proteína individual como substrato. De 

acordo com a dinâmica de expressão desses genes, sugere-se que Sub3, Sub4 e MEP4 podem 

ser as principais proteases secretadas por T. rubrum durante a infecção do hospedeiro, e que 

estas proteases podem ser importantes alvos para novos agentes antifúngicos e marcadores de 

diagnósticos moleculares (LENG et al., 2009). 

A superexpressão de genes que codificam para Sub3, Sub5, Mep3 e Mep4 foi 

revelada, após o cultivo de T. rubrum em queratina, comparada com o cultivo em glicose, por 

meio da construção de bibliotecas de hibridização subtrativa por supressão (Suppression 

Subtractive Hybridization - SSH) (MARANHÃO et al., 2007). 

Baldo et al. (2010) demonstraram, por meio de experimento realizado com M. canis, 

que uma linhagem com o gene sub3 silenciado tem dramática perda de capacidade de 
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aderência aos corneócitos felinos, quando comparado com a linhagem selvagem. Os autores, 

ainda, promoveram a aderência artificialmente, sendo possível observar então a inexistência 

de diferenças significativas na capacidade infectante entre a linhagem selvagem e a linhagem 

sub3 silenciada, indicando que a secreção de Sub3 é necessária para adesão.  

No dermatófito zoofílico A. benhamiae também foi observada maior expressão dos 

genes que codificam para as subtilisinas, Sub3 e Sub4, das fungalisinas, Mep1, Mep3 e Mep4, 

das exoproteases, leucina-aminopeptidases Lap1 e Lap2, Dipeptidil peptidases DppIV e 

DppV, metalocarboxipeptidase MCPA e serina carboxipeptidase SCPB, durante crescimento 

in vitro em queratina e soja, quando comparados ao crescimento em meio Sabouraud. (STAIB 

et al., 2010). 

 Em M. canis, foram isolados três tipos de subtilisinas (sub1, sub2 e sub3) e, por meio 

de análise de sequências, verificou-se que esses genes apresentam alta identidade com as 

serino proteases de outros fungos filamentosos (DESCAMPS et al., 2002). 

Conforme descrito anteriormente, os dermatófitos são capazes de utilizar a queratina 

como fonte de nutrientes, invadindo tecidos queratinizados em humanos e animais, além 

disso, algumas espécies geofílicas utilizam debris de queratina (descamação) existentes no 

solo. As queratinas são proteínas estruturais fibrosas e insolúveis, que compõem pele, pelos, 

unhas, cascos, chifres, penas e escamas. São proteínas dos filamentos intermediários, os quais 

são preferencialmente expressos em células epiteliais e apêndices epidérmicos (FUCHS e 

WEBER, 1994; COULOMBE e OMARY, 2002). 

Aparentemente, o conteúdo de ligações dissulfeto é o principal determinante das 

características de resistência e estabilidade das queratinas. Sendo assim, as queratinas são 

classificadas como tipo I e tipo II de acordo com o conteúdo de cisteína e ligações 

dissulfídicas. As primeiras, tipo I (também denominadas como rígidas), possuem alto 

conteúdo de cisteína, e as do tipo II (conhecidas como macias) possuem menor conteúdo de 

cisteína (MCLEAN e MOORE, 2011). 

Queratinas encontradas em tecidos epiteliais são classificadas como tipo II e 

apresentam conteúdo de cisteína inferior a 10% em sua estrutura (GRADISAR et al., 2005); 

como oposição, temos as queratinas classificadas como tipo I, encontradas em componentes 

de cabelos e unhas,  demonstrando taxas maiores (em torno de 17%) no conteúdo de cisteína. 
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1.3 Processo de interação patógeno-hospedeiro 

 

Os dermatófitos, por meio da germinação de artroconídios, seguidos pela 

disseminação das hifas no estrato córneo do hospedeiro, aderem-se à superfície do tecido 

iniciando, assim, o processo infeccioso. Estudos com T. mentagrophytes explicitaram que, 

durante a adesão de artroconídios à superfície do estrato córneo, estruturas fibrilares longas 

parecem ancorar e conectar o artroconídio à superfície tecidual. Em camadas internas da pele, 

essas estruturas fibrilares se tornam mais finas e curtas, cobrindo toda a superfície do 

artroconídio, e geram uma morfologia achatada, fazendo com que ocorra um aumento na 

superfície de contato com o tecido, além de maior adesão e aquisição de nutrientes 

(VERMOUT et al., 2008). 

Nos estágios iniciais da infecção, em contato com o pH ácido da pele, o patógeno 

sintetiza proteases e queratinases não específicas, que preferencialmente atuam em pH ácido. 

Essas enzimas agem tanto em substratos queratinosos, quanto em não queratinosos, gerando 

peptídeos hidrolisados em aminoácidos e, então, utilizados pelo fungo como fonte de carbono, 

nitrogênio e enxofre. Alguns aminoácidos metabolizados, como no caso da glicina, fazem 

com que ocorra a liberação de amônia pelo fungo, elevando o pH do meio. Esse mecanismo 

permite a ação das queratinases com atividade ótima em pH alcalino, o que possibilita a 

manutenção da infecção (MARTINEZ-ROSSI et al., 2004; PERES et al., 2010a). 

A secreção de enzimas proteolíticas pelos dermatófitos é um fator chave na invasão e 

utilização do estrato córneo do hospedeiro (MONOD, 2008; MARANHÃO et al., 2009; 

GRUMBT et al., 2011). O sequenciamento dos genomas de sete dermatófitos revelou em 

todos eles a presença de um grande número de genes que codificam proteases (BURMESTER 

et al., 2011; ACHTERMAN e WHITE, 2012; MARTINEZ et al., 2012). No entanto, na 

queratina dura, presente na unha e cascos, as cadeias peptídicas se encontram firmemente 

ligadas entre si, formando uma estrutura compacta devido às pontes disulfeto entre os 

resíduos de cisteína, altamente abundantes nesta proteína. A digestão proteolítica deste tipo de 

queratina ocorre após esta estrutura ser enfraquecida pela redução das pontes dissulfeto. Um 

provável agente redutor é o sulfito, secretado pelos dermatófitos durante o crescimento em 

queratina, que cliva a molécula em cisteina e S-sulfocisteina (PARK e BAKALINSKY, 2000; 

LECHENNE et al., 2007; KASPEROVA et al., 2011; GRUMBT et al., 2013). Na Figura 10, é 

representada a via de degradação de tecidos queratinizados pelos dermatófitos. 
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Figura 10: Representação da via de degradação de tecidos queratinizados pelos dermatófitos em pH neutro 

(BALDO et al., 2012). 

 

A capacidade de utilização de queratina, proteína insolúvel, como fonte única de 

nutrientes, é um dos maiores atributos na virulência dos dermatófitos. Portanto, genes 

diferencialmente expressos durante a degradação de queratina são alvos atraentes para 

caracterização funcional, pois ainda pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares 

envolvidos na adaptação ao microambiente durante a interação patógeno-hospedeiro e no 

processo infeccioso das dermatofitoses. Desta maneira, a degradação de queratina, bem como 

outros substratos presentes no microambiente hospedeiro, deve ser um processo altamente 

regulado, que envolve a ativação de diferentes vias de sinalização e fatores de transcrição para 

garantir que estas enzimas sejam expressas e secretadas corretamente e em resposta ao 

microambiente hospedeiro. 

 

1.4 Genômica comparativa 

 

Sequências genômicas completas constituem uma fonte de dados relevante porque, em 

princípio, elas representam tudo o que é necessário para criar um organismo, juntamente com 

fatores epigenéticos e sua interação com eles (CATANHO et al., 2007). Acredita-se que o 
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genoma de um organismo, isoladamente, fora de seu contexto evolutivo, não é capaz de nos 

revelar muito sobre si e que, para obter mais informações, os genomas de diferentes espécies 

devem ser estudados comparativamente (CLARK, 1999). De fato, análises comparativas entre 

genomas de diferentes micro-organismos têm contribuído enormemente para a elucidação de 

aspectos fundamentais da genética, da bioquímica e da evolução de inúmeras espécies 

(GALPERIN e KOONIN, 1999; KONDRASHOV, 1999; FRASER et al., 2000; GALPERIN 

e KOONIN, 2000; KOONIN et al., 2000; WEI et al., 2002; HUYNEN et al., 2005; ABBY e 

DAUBIN, 2007). 

Existem diferenças entre os genomas, mesmo em organismos evolutivamente 

próximos, e tais diferenças são produzidas por processos genéticos, como substituições 

nucleotídicas, inserções, deleções e rearranjo de grandes fragmentos de DNA. O papel dos 

genes e de seus produtos pode ser inferido pela comparação de moléculas relacionadas, 

detectando as diferenças entre elas e computando informações sobre estas diferenças 

(MUSHEGIAN, 2007). 

Dentro desse conjunto de metodologias que visam à identificação de diferenças e 

semelhanças entre os genomas, existem aquelas que realizam análise comparativa entre 

genomas de organismos não patógenos com organismos patógenos para tentar identificar os 

genes ou grupos de genes associados a doenças e infecções (KELLIS et al., 2004). A 

genômica comparativa está relacionada à predição das funções de proteínas por meio da 

transferência de informações de proteínas funcionalmente caracterizadas de organismos 

modelos e à inferência de relações filogenéticas entre os organismos. Algumas aplicações 

incluem: identificação de genes únicos de uma espécie em particular; identificação de fatores 

de virulência; reconstrução metabólica (GORDON et al., 2002); caracterização de patógenos; 

identificação de novos alvos para diagnóstico e para procedimentos terapêuticos 

(FITZGERALD e MUSSER, 2001); investigação sobre a origem molecular da patogênese; 

entre outras. A qualidade da inferência desses resultados depende da sensibilidade e robustez 

de métodos computacionais. 

 Genômica comparativa entre dermatófitos é um tema relativamente novo. Até 2007 

apenas 524 sequências de nucleotídeos relacionados a estes organismos estavam disponíveis 

em bancos de dados públicos (YANG et al., 2007).  

Com a iniciativa do Broad Institute de realizar o sequenciamento de cinco linhagens 

de dermatófitos, que inclui espécies de alta incidência em infecções humanas (MARTINEZ et 
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al., 2012), somadas a outras duas espécies previamente sequenciadas (BURMESTER et al., 

2011) e, mais recentemente, com a colaboração do grupo do Laboratório de Genética e 

Biologia Molecular de Fungos do Departamento de Genética - FMRP/USP (com 

contribuições, também, do presente trabalho), no sequenciamento de uma das linhagens de T. 

interdigitale, está sendo possível analisar, do ponto de vista comparativo, eventos de ganhos e 

perdas de genes entre os fungos, além de sugerir candidatos responsáveis por funções de 

infecção e escolha de hospedeiros, o que pode vir a ajudar na orientação do desenvolvimento 

de novas terapias (MARTINEZ et al., 2012). A disponibilidade dos genomas dos dermatófitos 

aumentará e acelerará o número de estudos no âmbito molecular, elucidando as diferenças 

evolutivas, fisiológicas e adaptativas das espécies. 

 Após a comparação do genoma de 7 dermatófitos com o de outros fungos foi revelado 

que genes pertencentes a quatro grupos gênicos associados à patogenicidade estavam super 

representados nos dermatófitos. São eles: (i) proteases secretadas, atuando como fator de 

virulência no processo de degradação de substratos queratinizados; (ii) quinases, que estão 

envolvidas na sinalização necessária para adaptação à pele e à unha; (iii) genes envolvidos no 

metabolismo secundário, que atuam também na sinalização na interação entre fungo e 

hospedeiro; (iv) classe de proteínas (LysM), as quais possivelmente se ligam a carboidratos 

para mascarar componentes da parede celular e hidratos de carbono, evitando a resposta 

imune do hospedeiro (MARTINEZ et al., 2012). 

 Proteases secretadas estão entre as famílias de genes mais importantes para os 

dermatófitos. Estudos sobre genômica comparativa de dermatófitos explicitaram que, para a 

família das subtilisinas, a maioria dos dermatófitos apresenta 12 subtilisinas. Por outro lado, 

linhagens do gênero Aspergillus possuem apenas de 2 a 4 cópias de genes que codificam 

subtilisinas. O mesmo ocorre com as fungalisinas (família das metaloendopeptidases) 

presentes em pelo menos 5 cópias em dermatófitos, porém com 1 cópia, ou até mesmo, 

ausentes em outros fungos não dermatófitos. É importante destacar que, mesmo entre 

dermatófitos, diferenças no número de cópias de proteases secretadas foram observadas 

(MARTINEZ et al., 2012). 

Os genomas dos dermatófitos sequenciados possuem tamanhos similares: T. rubrum - 

22,5Mb (Mega bases); T. tonsurans - 23,0Mb; T. equinum - 24,1Mb; M. canis - 23,1Mb; M. 

gypseum - 23,2Mb; T. verrucosum - 22,5Mb; A. benhamiae - 22,2Mb; T. interdigitale - 

21,9Mb (BROAD_INSTITUTE, 2015). Além disto, as espécies de dermatófitos têm 
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diferenças sutis tanto no conteúdo gênico quanto na organização do genoma. Apesar disto, 

cada fungo se adaptou a nichos específicos de hospedeiro e de substrato protéico, sugerindo 

que a regulação de expressão gênica possa ter um papel relevante nestas preferências 

(MARTINEZ et al., 2012; MARTINS, 2015). 

Os genomas dos dermatófitos apresentam uma taxa muito baixa de polimorfismo de 

nucleotídeo único (SNP), alta similaridade no conteúdo gênico, pequeno número de genes 

exclusivos em cada espécie (801 no genoma de T. rubrum, 340 no genoma de T. tonsurans, 

467 no genoma de T. equinum, 943 no genoma de M. canis, 937 no genoma de M. gypseum, 

532 no genoma de T. verrucosum e 480 no genoma de A. benhamiae) e um conjunto de 6.168 

grupos ortólogos comuns a sete dos oito dermatófitos sequenciados e discutidos neste trabalho 

(BURMESTER et al., 2011; MARTINEZ et al., 2012). É importante destacar que grande 

parte das linhagens utilizadas no sequenciamento foi isolada a menos de 10 anos, limitando 

potenciais perdas ou modificações nas regiões do genoma, associadas à virulência ou a outro 

determinante genético relacionado ao potencial patogênico (WHITE et al., 2008).  

Dessa forma, dada a importância clínica dos dermatófitos e o ainda escasso 

conhecimento dos fatores que governam o processo patogênico das dermatofitoses, pretende-

se, aqui, avaliar alguns genes com potencial para virulência (envolvidos no processo de 

degradação da queratina) nestes organismos. Como estratégia de análise de genômica 

comparativa serão utilizadas ferramentas computacionais, além do perfil de expressão gênica. 

Os resultados poderão contribuir para uma maior compreensão do envolvimento desses genes 

na especificidade da infecção dos dermatófitos estudados, podendo revelar novos alvos 

terapêuticos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese do Trabalho 
 

There are many hypotheses in science which are wrong. That’s perfectly all right: it’s the 

aperture to finding out what’s right. Science is a self-correcting process. 

Carl Sagan 
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II. Hipótese do Trabalho 
 

Um número crescente de genomas completamente sequenciados de diversos 

organismos é depositado anualmente em bancos de dados públicos. Em posse dessas 

sequências, já foram realizadas várias análises comparativas entre genomas de espécies 

próximas, ou genomas de linhagens diferentes e pertencentes a uma mesma espécie. Essas 

análises mostram que a variabilidade genômica encontrada nesses casos pode estar associada 

a eventos de rearranjos, como deleções e inserções, que ocorrem entre grandes regiões desses 

genomas e, também, às modificações pontuais, como SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms) ao longo das sequências. Existe um grande número de exemplos nos quais 

regiões (que variam entre 10 a 200 kbp (quilobase) presentes em linhagens patogênicas, mas 

ausentes em membros não patogênicos da mesma espécie ou de espécie relacionada) são 

determinantes da virulência desses organismos.  

Sabe-se que são sutis as diferenças no conteúdo gênico encontradas entre as espécies 

de dermatófitos disponibilizadas neste trabalho; ao mesmo tempo, cada uma dessas espécies 

possui adaptação a nichos diferentes, apresentando variedade de hospedeiros e preferência 

diferenciada em substratos protéicos. Por isso, estruturou-se a hipótese de avaliar se as 

diferenças encontradas entre esses dermatófitos estão associadas às modificações pontuais no 

conteúdo gênico ou, até mesmo, às modificações nas regiões promotoras (fundamentais para o 

processo de transcrição), presentes na estrutura de genes envolvidos no processo de 

degradação da queratina. Além disso, é relevante avaliar se os padrões de expressão desses 

genes contribuem para a especificidade de hospedeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. 

Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas 

admiráveis. 

José de Alencar 
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III. Objetivos 
 

 Devido à disponibilização dos genomas de sete espécies de dermatófitos pelo Broad 

Institute/NIH, este trabalho visou avaliar, por meio de genômica comparativa, as semelhanças 

e diferenças no conteúdo de genes que codificam proteínas envolvidas no processo de 

degradação da queratina e seus perfis transcricionais em dermatófitos. 

 

 Estratégias 

 

• Realizar o sequenciamento em larga escala do genoma de uma linhagem de T. 

interdigitale. Após essa etapa, fazer a montagem genômica utilizando técnicas de 

bioinformática. 

• Avaliar por meio de técnicas de genômica comparativa genes que codificam para as 

proteínas: Sub3, Sub5 e Sub7, serina endopeptidases com atividade queratinolítica; 

Mep3 e Mep4, do grupo das metaloendopeptidases; Dipeptidil peptidase V (DppV), 

Leucina aminopeptidase 1 (Lap1) e Leucina aminopeptidase 2 (Lap2), do grupo das 

exopeptidases. Para isso, comparar os seguintes dermatófitos: A. benhamiae, M. canis, 

M. gypseum, T. equinum, T. interdigitale, T. rubrum, T. tonsurans e T. verrucosum.  

• Desenvolver algoritmos computacionais que automatizem a análise comparativa de 

regiões específicas entre os dermatófitos em estudo. 

• Avaliar, na presença de queratina, o perfil transcricional por PCR em tempo real, de 

alguns genes envolvidos no processo de degradação da queratina. Comparar as 

espécies M. canis, T. equinum, T. interdigitale, T. rubrum e T. tonsurans com o 

objetivo de revelar estratégias moleculares específicas ou comuns a esses fungos 

durante seu desenvolvimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e Métodos 
 

Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o 

mar seria menor se lhe faltasse uma gota. 

Madre Teresa de Calcutá 
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IV. Materiais e métodos 
 

4.1 Linhagens 

 

As sequências genômicas e proteicas das seguintes linhagens foram utilizadas neste 

trabalho:  

 

• T. rubrum (CBS118892), T. tonsurans (CBS112818), T. equinum 

(CBS127.97), M. canis (CBS113480) e M. gypseum (CBS118893), cedidas 

pelo Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) e sequenciadas pelo Broad 

Institute; 

 

• A. benhamiae (CBS112371) e T. verrucosum (HKI0517), sequenciadas pelo 

consórcio Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology 

– Hans Knoell Institute (HKI), em cooperação com o Leibniz Institute for Age 

Research, Fritz Lipmann Institute (FLI) e Friedrich Schiller University Jena 

(Institute of Microbiology and Department of Dermatology and Allergology); 

 

• T. interdigitale (H6) (ATCC MYA-3108) isolada de paciente do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto da FMRP-USP e caracterizada segundo 

(MCGINNIS, 1980) (linhagem cedida pela Profa. Dra. Cláudia M. Leite 

Maffei, docente do Departamento de Biologia Celular e Molecular e 

Bioagentes Patogênicos da FMRP-USP). 

 

Os genomas das linhagens aqui utilizadas, incluindo T. interdigitale (H6), cujo 

sequenciamento pertence à lista de objetivos específicos deste trabalho, estão completos ou 

parcialmente disponíveis no site do Broad Institute: 

http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/GenomesIndex.

html. O sequenciamento genômico da linhagem T. interdigitale (H6) será descrito nas 

próximas seções. 
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4.2 Meios de cultura 

 

Meio Extrato de Malte Ágar (MEA) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Meio Extrato de Malte-Ágar (MEA)  

Descrição Quantidade 

Glicose 2% (m/v) 

Extrato de malte 2% (m/v) 

Peptona 0,1% (m/v) 

Ágar 2% (m/v) 

Água destilada (q.s.p.) 1.000 mL 

O pH final do meio foi ajustado em 5,7. Autoclavado a 1 atm de pressão e 120oC por 20 minutos (ATLAS, 

1993). 

 

 Meio com queratina 

 

A queratina utilizada provém de cascos de bois raspados com auxílio de 

esmerilhadeira até formar um pó fino. Foram autoclavados 0,2 g de queratina (0,4% (m/v) 

final) a 1 atm de pressão e 120oC por 15 min. Adicionaram-se 50 mL de água destilada estéril 

por frasco de cultivo e o pH individualmente ajustado em 5 (±0,1). 

 

4.3 Manutenção e estoque das linhagens 

 

As linhagens foram estocadas em tubos de ensaios contendo meio Extrato de Malte-

Ágar (MEA) e mantidas à temperatura ambiente. Precederam-se repiques periódicos das 

linhagens em placas de Petri contendo meio MEA (Tabela 1).  

Para o sequenciamento do genoma de T. interdigitale, o cultivo inicial foi feito em 

placa de Petri contendo MEA, a 28ºC, por 10 a 15 dias. 

Para a análise do perfil transcricional comparativo por PCR em tempo real, os cultivos 

iniciais foram feitos em placas de Petri contendo meio MEA a 28°C, por 15 a 17 dias para as 

linhagens do gênero Trichophyton, e de 13 a 15 dias para o gênero Microsporum. 
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4.4 Preparo das soluções de conídios 

 

Para cada linhagem, após período de crescimento em meio sólido, a massa micelial foi 

coletada com o auxílio de espátula esterilizada e adicionada em 10 mL de solução salina 0,9% 

(m/v). Em seguida, a suspensão foi agitada vigorosamente, com auxílio de vórtex para 

desagregar os conídios, filtrada em funil com lã de vidro, esterilizada para remover as hifas e 

centrifugada a 4.000 x g por 10 min. Ressuspendeu-se o sedimento em 2 mL de solução salina 

(0,9%) e a concentração de conídios foi estimada em hematímetro (câmera de Neubauer). 

 

4.5 Sequenciamento e montagem do genoma de T. interdigitale (H6) 

 

4.5.1 Extração de DNA genômico 

 

 Para a extração do DNA genômico da linhagem T. interdigitale (H6), 100 µL de uma 

suspensão de conídios contendo 1x107 conídios/mL foi cultivado em MEA líquido por 72h a 

30ºC. A massa micelial foi, então, filtrada em funil de Buchner, lavada em solução fisiológica 

e macerada em nitrogênio líquido. Depois, adicionou-se a cada 100 mg de micélio 1 mL de 

solução de lise (50 mM EDTA pH 8,0; 1% SDS), e a mistura foi incubada a 68ºC por 15 min. 

Após centrifugação a 10.000 x g por 10 min., acrescentaram-se 40 µL de acetato de potássio 5 

M, incubado em gelo por 1h e, a seguir, centrifugado novamente a 10.000 x g por 10 min. A 

solução contendo o DNA foi transferida para um tubo limpo com 1 mL de isopropanol; 

coletou-se, então, o DNA com o auxílio de uma pipeta Pasteur em forma de gancho e ele foi 

lavado com etanol 70%, seco e eluído em  tampão TE contendo RNase (2 µg/mL).  

 

4.5.2 Construção da biblioteca de sequenciamento 

 

A amostra de DNA genômico da linhagem T. interdigitale (H6) foi quantificada por 

meio de fluorescência, utilizando o equipamento Qubit (life technologies). Para a construção 

da biblioteca de sequenciamento, utilizou-se 1 ng de DNA em uma concentração de 0,2 ng/µL 

como entrada para o kit Nextera XT (Illumina) de acordo com as instruções do fabricante. Em 
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resumo, esse kit usa um sistema de transposomos (complexo transposase/transposon) para 

simultaneamente fragmentar e “tagmentar” o DNA. Uma reação de PCR é realizada para 

amplificação desses fragmentos e para a ligação de índices que permitem o sequenciamento 

multiplexado (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Esquema representativo da metodologia utilizada pelo kit Nextera XT para construção de biblioteca 

genômica (ILLUMINA, 2012). 

 

4.5.3 Sequenciamento em larga escala 

 

 O sistema MiSeq (Illumina) é baseado na tecnologia de sequenciamento por síntese. O 

DNA é fragmentado aleatoriamente e ligado a adaptadores em ambas as extremidades (Figura 
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12-A). As moléculas de DNA fita simples são aderidas por afinidade ao suporte sólido onde 

estão também aderidos em alta densidade oligonucleotídeos complementares aos adaptadores 

(Figura 12-B). Durante a etapa de anelamento (Figura 12-C), no primeiro ciclo de 

amplificação da PCR em fase sólida, o adaptador da extremidade livre da molécula aderida ao 

suporte encontra seu oligonucleotídeo complementar no suporte, formando uma estrutura em 

ponte. Uma vez fornecidos os reagentes necessários, a PCR é iniciada utilizando a 

extremidade 3’ livre do oligonucleotídeo como primer (Figura 12-D). Na etapa de 

desnaturação (Figura 12-E), a “ponte” é desfeita mediante elevação de temperatura. Repete-

se, então, a etapa de anelamento (Figura 12-F), formando novas estruturas em ponte e 

iniciando um novo ciclo de amplificação. Após uma série desses ciclos, serão obtidos clusters 

de moléculas idênticas ligadas ao suporte (Figura 12-G). Com a incorporação de nucleotídeos 

terminadores marcados e excitação a laser (Figura 12-H), é gerado sinal, o qual é captado por 

dispositivo de leitura e interpretado como um dos quatro possíveis nucleotídeos componentes 

da cadeia (Figura 12-I). Os processos de incorporação de nucleotídeo marcado, excitação e 

leitura são repetidos para cada nucleotídeo componente da sequência (Figura 12-J, Figura 12-

K). A leitura é feita de forma sequencial, o que permite a montagem da sequência completa de 

cada cluster (Figura 12-L). 
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Figura 12: Esquema representativo da metodologia utilizada pelo MiSeq (ILLUMINA, 2010). 
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4.5.4 Montagem do genoma 

 

Foram usadas duas estratégias de montagem, a montagem “de novo” e a montagem 

por referência. Na montagem por referência, o software MiSeq Reporter (Illumina - company) 

foi utilizado para a extração das reads de leitura e, posteriormente, o alinhamento com o 

genoma de referência, e, nesse caso, optou-se por utilizar T. rubrum (CBS118892) disponível 

no site do Broad Institute, já que até o momento não havia disponível o genoma ou parte dele 

para a espécie T. interdigitale. 

Em seguida, para obter-se uma comparação com outra estratégia de montagem, 

realizou-se a montagem “de novo”, na qual, com as reads já extraídas pelo software MiSeq 

Reporter, fez-se o uso do software Velvet (ZERBINO e BIRNEY, 2008), que realiza a 

montagem de reads curtos utilizando-se de grafos de Bruijn, útil na eliminação de erros e 

repetições. 

 

4.6 Análises de genômica comparativa dos dermatófitos 

 

4.6.1 Seleção dos genes de interesse  

 

Foram selecionadas 5 proteínas identificadas em dermatófitos, provavelmente 

envolvidas na virulência fúngica (PERES et al., 2010b), e outras 3 proteínas identificadas em 

um secretoma de A. benhamiae obtido a partir do sobrenadante de cultura após 48 horas de 

cultivo com glicose e queratina (BURMESTER et al., 2011). Como fase inicial deste trabalho, 

as sequências dos genes que codificam cada uma das proteínas listadas na Tabela 2 foram 

capturadas do banco de dados do Broad Institute. Para cada um desses genes, buscou-se a 

identificação dos genes ortólogos entre os dermatófitos em estudo com o uso da ferramenta 

BLASTn (ALTSCHUL et al., 1990). 

 



Materiais e métodos     49 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2: Lista dos genes/proteínas utilizados no estudo com seus respectivos códigos de identificação. 

Gene/Proteína A. benhamiae M. canis M. gypseum T. equinum T. interdigitale 

(H6) 

T. rubrum T. tonsurans T. verrucosum 

Dipeptidil peptidase V (DppV) ARB_06651 MCYG_01626 MGYG_04446 TEQG_02326 H101_03870 (*) TESG_00772 TRV_02418 

Leucina aminopeptidase 1 (Lap1) ARB_03568 MCYG_02286 MGYG_08250 TEQG_06332 H101_03813 TERG_05652 TESG_07124 TRV_06599 

Leucina aminopeptidase 2 (Lap2) ARB_00494 MCYG_06199 MGYG_06635 TEQG_05395 H101_04588 TERG_08405 TESG_06750 TRV_01590 

Metaloprotease 3 (Mep3) ARB_05085 MCYG_04620 MGYG_08200 TEQG_02420 H101_04475 TERG_03248 TESG_02775 TRV_06691 

Metaloprotease 4 (Mep4) ARB_00762 MCYG_02088 MGYG_03984 TEQG_04323 H101_01910 TERG_04324 TESG_00401 TRV_00081 

Protease subtilisina 3 (Sub3)  ARB_00701 MCYG_04040 MGYG_02570 TEQG_06704 H101_01018 TERG_03815 TESG_03300 TRV_07976 

Protease subtilisina 5 (Sub5)  ARB_02223 MCYG_08753 MGYG_07290 TEQG_05834 H101_05652 TERG_08201 TESG_07246 TRV_00550 

Protease subtilisina 7 (Sub7) ARB_06076 MCYG_02345 MGYG_07342 TEQG_06283 H101_00208 TERG_12327 TESG_06365 TRV_00296 

(*)T. rubrum CBS 118892: Supercontig 11: 290252-292693 + 
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4.6.2 Presença/ausência e conservação entre os genes  
 

Por meio da ferramenta BLASTn (ALTSCHUL et al., 1990) e do banco de dados 

disponível no Broad Institute, foram verificados quais dos 8 genes em estudo estavam 

presentes entre os 8 dermatófitos analisados. Nessa fase de análise, também foi possível 

avaliar o grau de conservação entre cada uma das espécies, usando como base as sequências 

gênicas estudadas. 

 

4.6.3 Análise dos genes (identificação das regiões conservadas)  
 

Para determinar as regiões comuns, mapear e analisar as alterações entre cada um dos 

genes das espécies de dermatófitos estudadas, os alinhamentos múltiplos entre sequências 

foram construídos com a utilização da ferramenta MALVE (DARLING et al., 2004). 

 

4.6.4 Análise das regiões não codantes  
 

Sabe-se que regiões não codantes podem ser importantes para a regulação da 

expressão gênica. Sendo assim, fez-se uma análise das regiões de íntrons de cada um dos 

genes. 

Os arquivos em formato GFF (General Feature Format) disponibilizados pelo Broad 

Institute foram utilizados e é importante destacar que GFF é um formato padrão de arquivo 

texto para armazenamento de características genômicas. Além disso, desenvolveu-se um 

algoritmo na linguagem Perl (Practical Extraction and Reporting Language) com o objetivo 

de extrair dados importantes desses arquivos. Tal algoritmo foi utilizado para, por meio dos 

dados extraídos dos arquivos em formato GFF, gerar um arquivo que sirva de entrada para o 

software Fancygene (RAMBALDI e CICCARELLI, 2009). Esse software foi então utilizado 

para criar a representação gráfica das estruturas de cada um dos genes. 
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4.6.5 Análise das proteínas (comparação do conteúdo protéico)  
 

Os alinhamentos das proteínas foram feitos com o auxílio do software ClustalW 

(THOMPSON et al., 1994), as sequências foram editadas no software Bioedit 

(http://jwbrown.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html) e, para cada um dos alinhamentos, 

construiu-se uma matriz identidade. 

 

4.6.6 Análise das relações filogenéticas  
 

As sequências das proteínas de todas as subfamílias de interesse foram alinhadas a fim 

de verificar a similaridade delas entre as oito espécies estudadas. Os alinhamentos foram 

efetuados com o auxílio do programa ClustalW (THOMPSON et al., 1994) e, para a 

inferência de informação filogenética, utilizou-se o programa Mega 5.0 (TAMURA et al., 

2011). Também usou-se o método de Máxima Verossimilhança com modelo de substituição 

de aminoácidos LG, com Bootstrap de 1.000 repetições para a construção dos cladogramas 

(FELSENSTEIN, 1985). 

 

4.6.7 Análise da sintenia genômica  
 

Com o objetivo de identificar agrupamentos, ordem dos genes e rearranjos gênicos, 

desenvolveu-se um algoritmo em linguagem Perl, que permite identificar o supercontig ao 

qual um determinado gene pertence. Esses supercontigs são, então, separados por subfamílias 

para serem submetidos a um alinhamento múltiplo por meio do software MALVE (DARLING 

et al., 2004). 

 

4.6.8 Análise de variantes (SNPs) 
 

Após a seleção das regiões que se pretendia analisar (éxons, íntrons e 1.000 pares de 

base upstream de cada gene), um algoritmo foi desenvolvido almejando-se gerar arquivos 

VCF (Variant Call Format) contendo as variações encontradas nas comparações entre as 

diversas possibilidades de pares entre os organismos em estudo. Um filtro desenvolvido por 
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meio de um algoritmo foi aplicado, visando identificar as variações de melhor qualidade 

(eliminação de bases representadas como N). Depois, os arquivos VCF e GFF foram 

submetidos a um segundo processo com o objetivo de gerar tabelas com o número de 

variações encontradas para cada uma das combinações selecionadas. 

 

4.6.9 Análise de sítios de ligação nas regiões promotoras 
 

As buscas por motivos de ligação foram feitas com o auxílio das ferramentas 

Yeastract, disponível em http://www.yeastract.com/formtfsbindingsites.php e MEME Suite, 

disponível em http://meme.nbcr.net/meme/. 

Nas buscas com o pacote MEME Suite, sequências 1.000 pares de base upstream de 

cada um dos genes e de cada um dos organismos, incluindo dois outros organismos externos 

(Coccidioides immitis e Coccidioides posadasii), foram alinhadas visando encontrar 

sequências consenso de tamanho 6-15 pares de base. Esses consensos foram, então, analisados 

com o objetivo de verificar especificidades entre gêneros, espécies e nichos hospedeiros. 

 

4.6.10 Algoritmos em Bioinformática 
 

Vários foram os algoritmos construídos no decorrer deste trabalho e alguns focaram 

realizar o parsing (análise sintática ou processo que analisa uma sequência de entrada para 

determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada gramática formal). E essa 

análise sintática transforma um texto de entrada em uma estrutura de dados. Outros, visando 

identificar padrões por expressões regulares (provê uma forma concisa e flexível de 

identificar cadeias de caracteres de interesse em sequências de DNA, por exemplo). Na Figura 

13, temos um exemplo de algoritmo desenvolvido, cujo foco é selecionar sequências de 

interesse em um arquivo de formato FASTA contendo a lista completa de genes/proteínas de 

um organismo. 
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Figura 13: Exemplo de algoritmo desenvolvido em linguagem Pearl. 

 

4.7 Perfil transcricional comparativo por PCR em tempo real 

 

4.7.1 Soluções  

 

4.7.1.1 Soluções para RNA 

 

Água livre de RNase (SAMBROOK et al., 1989) 

A água utilizada durante extração e preparo de soluções para RNA foi tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC) 0,1% (v/v) a 37oC, por 18 a 20h, tendo sido, posteriormente, 

autoclavada por 30 min. a 1 atm de pressão e 120oC. 

 
Tabela 3: Tampão de Migração MOPS 5X 

Descrição Quantidade 

MOPS pH 7,0 100 mM 

Acetato de Sódio 40 mM 

EDTA pH 8,0 5 mM 

O tampão foi preparado com água livre de RNases e mantido em frasco âmbar à temperatura ambiente. 
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4.7.1.2 Outras Soluções 

 
Tabela 4: Tampão TAE (Tris-Acetato-EDTA) (SAMBROOK et al., 1989) 

Descrição Quantidade 

Tris-base 242 g 

Ácido acético glacial 57,1 mL 

EDTA 0,5M 100 mL 

Água destilada (q.s.p) 1.000 mL 

pH final do meio ajustado em 8,0. Solução autoclavada a 1 atm de pressão e 120°C por 20 min. 

 

4.7.2 Condições de cultivo 

 

Para cada linhagem, aproximadamente, 1x106 conídios foram inoculados em 50 mL de 

meio contendo H2O acrescido de queratina bovina 0,4% (m/v) e mantidos sob agitação (100 

rpm) a 28°C. Incubaram-se os conídios por 24 e 96 horas, e, depois disso, em cada um desses 

períodos, o micélio obtido foi filtrado, seco em papel de filtro, congelado em nitrogênio 

líquido e armazenado a -80°C até a extração de RNA. 

Depois de cada tempo de cultivo, fez-se a verificação do pH do meio de cultura em 

pHmetro e os experimentos foram efetuados em triplicata. 

 

4.7.3 Extração de RNA total 

 

O RNA total foi extraído com 1 mL de TRI Reagent® (Sigma-Aldrich, cat.#T9424) e 

adicionado a, aproximadamente, 20 mg da massa micelial seca obtida; as amostras, maceradas 

e mantidas à temperatura ambiente por 5 min. Posteriormente, acrescentou-se 0,3 mL de 

clorofórmio a cada amostra, submetida a um Vórtex por 10 s., seguindo de incubação por 10 

min., à temperatura ambiente. Centrifugaram-se, então, as amostras a 12.000 x g por 15 min., 

a 4°C, a fase aquosa foi transferida para um novo tubo e submeteram-nas novamente à etapa 

de clorofórmio. O RNA foi precipitado com 0,25 mL de isopropanol por 10 min., à 

temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas a 12.000 x g por 15 min., a 4°C. 

Descartou-se o sobrenadante e o RNA sedimentado foi lavado com 1 mL de etanol 75% (v/v), 

passando por uma nova etapa de centrifugação a 8.000 x g por 5 min., a 4°C. Descartado o 
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sobrenadante, o RNA foi ressuspendido em 40 µL de água deionizada, livre de RNase e 

incubado por 5 min., a 65°C. A integridade do RNA foi verificada em gel de agarose 1,5% 

(m/v) em condição desnaturante e a concentração determinada por meio da leitura de 

absorbância a 260 nm. As amostras foram congeladas a -80°C até sua utilização. 

 

4.7.4 Síntese de cDNA 

 

Para a síntese de cDNA, 1 µg do RNA total de cada uma das condições em análise foi 

tratado com 1 U de enzima Deoxyribonuclease I (DNase I), RNase-free (Thermo Scientific, 

CA, USA, cat.#EN0521) e convertido em cDNA fita simples, utilizando o Kit High Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA, cat.# 4368814), 

de acordo com protocolo do fabricante. As amostras foram verificadas por PCR quanto à 

presença de contaminação com DNA genômico e estocadas a -20°C. 

 

4.7.5 Construção de oligonucleotídeos 

 

Os oligonucleotídeos usados nas análises do perfil transcricional por PCR em tempo 

real foram desenhados a partir das sequências dos genomas de T. rubrum, T. tonsurans e M. 

canis (Tabela 5). A confirmação de genes ortólogos deu-se por meio da ferramenta Blast nos 

genomas de interesse, disponibilizados pelo Broad Institute. Foi utilizado software Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi) para o desenho dos 

oligonucleotídeos. 

 
Tabela 5: Oligonucleotídeos utilizados nas análises do perfil transcricional por PCR em tempo real. 

Gene Tipo Organismo base Sequência 5´- 3´ 
Dipeptidil peptidase V (dppV) F M. canis AACTACGACCGATGGGACTG 
Dipeptidil peptidase V (dppV) R M. canis ACGGAAGTCGTAGTCGCTGT 
Dipeptidil peptidase V (dppV) F T. tonsurans AACTATGACCGCTGGGATTG 
Dipeptidil peptidase V (dppV) R T. tonsurans ACGTTGAAGAGACCGACACC 
Leucina aminopeptidase 1 (lap1) F M. canis TGGCGTTGCTTATGACAAGA 
Leucina aminopeptidase 1 (lap1) R M. canis CGCAGCGAACTAGCATACTG 
Leucina aminopeptidase 1 (lap1) F T. rubrum TGAGGAATTCGGTCTCCTTG 
Leucina aminopeptidase 1 (lap1) R T. rubrum GAACCGTCACCGTCGTAGAT 
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Leucina aminopeptidase 2 (lap2) F M. canis ATCATCACCGACAACGTCAA 
Leucina aminopeptidase 2 (lap2) R M. canis ATGGTCAGAGCAGGCATAGC 
Leucina aminopeptidase 2 (lap2) F T. rubrum TCGGAGCTAGCATTCCTGTT 
Leucina aminopeptidase 2 (lap2) R T. rubrum ATCCAACCTCCTCGTCAGTG 
Metaloprotease 3 (mep3) F M. canis GAGCTCATGTGGGGTCTGAT 
Metaloprotease 3 (mep3) R M. canis GACGATCTTCATGGCAAGGT 
Metaloprotease 3 (mep3) F T. rubrum GCCATCTTTCCATGAAGCTC 
Metaloprotease 3 (mep3) R T. rubrum GTGCACTTGTTGGCACTGTT 
Metaloprotease 3 (mep3) F T. tonsurans CTACTCCTTCGGCTTCAACG 
Metaloprotease 3 (mep3) R T. tonsurans TGGCATTGTTAGTGCCAGAG 
Metaloprotease 4 (mep4) F M. canis CGGCACTATCTGGTGTACGA 
Metaloprotease 4 (mep4) R M. canis CCGTCAAGGACGAGTTTCAT 
Metaloprotease 4 (mep4) F T. tonsurans AGAATGGTGTCCCGACTGAC 
Metaloprotease 4 (mep4) R T. tonsurans AAGTTGGGGAGACATGGTTG 
Protease subtilisina 3 (sub3) F M. canis TGCTGGTATCTTCGTTGCTG 
Protease subtilisina 3 (sub3) R M. canis GATGGTACCCCAGTTGGAGA 
Protease subtilisina 3 (sub3) F T. rubrum CCAGGAAGCTGGTATCTTCG 
Protease subtilisina 3 (sub3) R T. rubrum TTCTGGTCATCAATGGTGGA 
Protease subtilisina 5 (sub5) F M. canis CAGCCTACCTAATCGCGAAG 
Protease subtilisina 5 (sub5) R M. canis AACGACCGCTGCCATTATAG 
Protease subtilisina 5 (sub5) F T. rubrum AAGGCTGGCATGTTTGTTTC 
Protease subtilisina 5 (sub5) R T. rubrum AAGCCTTTCCGTCATTCTCA 
Protease subtilisina 7 (sub7) F M. canis GACAACGTCGATGCTGCTAA 
Protease subtilisina 7 (sub7) R M. canis GTTGGAGAAGTCTGCCTTGC 
Protease subtilisina 7 (sub7) F T. tonsurans CCCTCAACTCTGTGACACCA 
Protease subtilisina 7 (sub7) R T. tonsurans ATGCCAGATCCGTTGTTGAT 

 

4.7.6 Análise dos genes diferencialmente expressos  
 

A análise da expressão dos genes estudados neste trabalho foi feita por meio da técnica 

de RT-qPCR com metodologia de detecção por SYBR® Green (Applied Biosystems, 

Cambridge, UK, cat.#4367659), de acordo com protocolo do fabricante, utilizando o 

equipamento StepOnePlus Real Time PCR (Applied Biosystems). Três amostras de RNA 

provenientes de experimentos independentes foram usadas para cada um dos pontos 

analisados e as reações feitas em triplicata técnica. Cada reação, realizada com volume final 

de 12,5 µL, conteve 6,25 µL de SYBR® Green (PCR mix) e as quantidades de cDNA e primers 

necessárias. 

As condições de ciclagem foram: 95°C por 10 min., seguido de 40 ciclos de 95°C por 

15 s., e 60°C por 1 min. A curva de dissociação foi gerada ao final de cada corrida para 
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verificação da especificidade dos oligonucleotídeos utilizados. Todos os procedimentos e 

metodologias adotados para a realização de RT-qPCR tiveram como base estudos prévios 

(BUSTIN e NOLAN, 2004; DHEDA et al., 2005; HUGGETT et al., 2005; NOLAN et al., 

2006; BUSTIN et al., 2009). 

Focou-se a quantificação relativa dos genes de interesse, normalizando os dados com 

dois controles endógenos, gapdh e actina (JACOB et al., 2012). E as análises de expressão 

gênica foram realizadas pelo método de quantificação relativa 2-∆∆Cq (LIVAK e 

SCHMITTGEN, 2001), além de os gráficos serem gerados com o auxílio do programa 

GraphPad Prims v5 (www.graphpad.com/prism/Prism.htm). Como amostra referência, para 

os cultivos com queratina, utilizou-se M. canis no tempo 24 horas. Os resultados foram 

submetidos à análise de Variância (one-way ANOVA, com p<0,05), seguida do teste de 

Tukey com nível de significância p<0,05. 

Para auxiliar e complementar a análise, gráficos do tipo Heatmap foram construídos 

com o uso do software estatístico R (http://www.r-project.org/), incluindo a utilização do 

pacote gráfico gplots (http://cran.r-project.org/web/packages/gplots/gplots.pdf). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
 

Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has 

thought. 

Albert Szent-Györgyi 
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V. Resultados 
 

A obtenção das sequências genômicas completas dos organismos em estudo, de dados 

de expressão gênica e proteica, aliada ao desenvolvimento de tecnologias computacionais de 

alto desempenho e de algoritmos eficientes, permite o uso de abordagens holísticas no estudo 

da estrutura, organização e evolução de genomas.  

Os resultados de cada uma das etapas de análise estão apresentados nesta seção e 

dispostos da seguinte forma: 

5.1 Sequenciamento e montagem do genoma de T. interdigitale (H6); 

5.2 Análise de genes envolvidos no processo de degradação da queratina. 

Vale ressaltar que será utilizada nesta seção a identificação dada pelo Broad Institute 

para cada uma das espécies, como: M. canis (MCYG), A. benhamiae (ARB), T. interdigitale 

(H101), M. gypseum (MGYG), T. equinum (TEQG), T. rubrum (TERG), T. tonsurans (TESG) 

e T. verrucosum (TRV). Dentre os fungos do grupo externo, teremos: C. immitis (CIMG) e C. 

posadasii (CPAG). 

5.1 Sequenciamento e montagem do genoma de T. interdigitale (H6) 

 

O sequenciamento do genoma de T. interdigitale (H6) ocorreu em duas tentativas e os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6, a seguir. 

 
Tabela 6: Sequenciamento do genoma de T. interdigitale (H6). 

# Quantidade de reads (paired-end) Cobertura (*) 

Sequenciamento 1 791.044 1,8 
Sequenciamento 2 5.872.423 16,5 

(*) Cobertura do alinhamento em relação ao genoma de referência utilizado (T. rubrum CBS 118892). 

 

Na primeira tentativa de sequenciamento, ocorreu um número reduzido de reads e, 

consequentemente, uma cobertura bastante limitada no alinhamento com o genoma de 

referência.  Credita-se o pequeno número de reads obtidos nesse sequenciamento ao fato de 

ter ocorrido como projeto piloto, logo após a aquisição do equipamento MiSeq pela Faculdade 
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de Medicina de Ribeirão Preto (USP). Na segunda tentativa, com um número bem mais 

expressivo de reads, a cobertura alcançou 16,5 vezes o tamanho do genoma.  

A escolha do genoma de referência T. rubrum CBS 118892 deve-se ao fato da 

linguagem H6 ter sido identificada previamente como T. rubrum; sendo posteriormente 

reclassificada como T. interdigitale por consequência das análises de similaridade entre os 

diferentes genomas sequenciados pelo Broad Institute. 

A montagem do genoma foi realizada da seguinte forma: após a etapa do processo de 

base calling (processo de nomeação das bases), fez-se a montagem (assembly) das sequências 

visando gerar contigs (conjunto de reads agrupados). O objetivo final em projetos genoma é 

unir os reads gerados, criando tantos contigs quanto for o número de cromossomos.  

Como tentativa para a obtenção de melhores resultados, foram utilizados dois 

softwares no processo de montagem; o primeiro (MiSeq Reporter) obteve menor eficiência 

em relação ao segundo (Velvet) como apresentado na Tabela 7. Vale ressaltar que na 

utilização do software MiSeq Reporter, a montagem foi baseada em um genoma de referência. 

No caso do software Velvet, ele foi utilizado com estratégia de montagem “de novo” (do latim 

“desde o princípio”, e determina a sequência de DNA quando não há sequência genômica 

conhecida anteriormente e disponível para uso como referência). 

 
Tabela 7: Montagem do genoma de T. interdigitale (H6). 

Software # sequenciamento # contigs 

MiSeq Reporter Sequenciamento 1 10.690 
MiSeq Reporter Sequenciamento 2 4.746 

Velvet           Sequenciamento 1 e 2 (a) 1.068 (b) 

(a) Montagem utilizando as reads obtidas nos dois sequenciamentos; (b) Número de contigs com tamanho 

mínimo de 500 pares de base. 

 

Pode-se constatar que o método de montagem com o software Velvet gerou 1.068 

contigs (todos com tamanho acima de 500 pares de base). Apesar disso, o número de gaps 

("buracos") entre os vários contigs obtidos é grande, o que poderia dificultar as próximas 

etapas de análises comparativas entre as sequências genômicas. Dessa forma, os 1.068 contigs 

gerados foram enviados ao Broad Institute para que pudessem se unir ao sequenciamento que 

o grupo havia realizado e, consequentemente, melhorar a cobertura no genoma. O Broad 
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Institute também utilizou técnicas de sequenciamento de nova geração, porém, com o 

equipamento Hiseq 2000 (Illumina). 

Atualmente, o genoma de T. interdigitale (H6) ainda se encontra em um estado draft 

(rascunho) e está disponível no site do Broad Institute no seguinte endereço: 

(http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/GenomesIndex

.html). 

 

5.2 Análise de genes envolvidos no processo de degradação da queratina 

 

5.2.1 Serina proteases 

 

5.2.1.1 Análises por Bioinformática 

 

Com o intuito de verificar a similaridade entre os genes que codificam para subtilisina 

3 (Sub3), subtilisina 5 (Sub5) e subtilisina 7 (Sub7) entre os organismos em estudo, cujas 

proteínas apresentam características de endoproteases, efetuaram-se alinhamentos entre os 

ortólogos, além da comparação de suas estruturas éxon/íntron. 

Para sub3 (Figura 14), os resultados mostraram um grau de paridade quando 

observada a quantidade de regiões intrônicas entre os organismos. Foi possível verificar um 

alto grau de similaridade entre as sequências dos genes, com evidência de três regiões menos 

similares (menor taxa de conservação encontrada; faixas entre 300-400, 900-1.000 e 1.100-

1.200) (Figura 14-A). A representação esquemática dos genes (Figura 14-B) mostra que essas 

quatro regiões são identificadas como íntrons para cada um dos genes alinhados em cada 

organismo do estudo. 
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Figura 14: (A) Alinhamento do conteúdo gênico entre os genes que codificam para Sub3. A linha vertical indica 

o deslocamento dos segmentos alinhados. (B) Representação esquemática dos genes nos oito dermatófitos em 

estudo. Os organismos estão dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, 

T. equinum, T. rubrum, T. tonsurans e T. verrucosum. 

 

Visando verificar uma possível colinearidade entre os genes que codificam o grupo 

das serinas proteases, genes que codificam para Sub5 e Sub7 foram submetidos ao mesmo 

processo de análise.  

Para sub5 (Figura 15), verificou-se o mesmo grau de paridade quando observada a 

quantidade de regiões intrônicas entre os organismos. Nas análises de similaridade entre os 

genes, constatou-se que as regiões menos similares se encontram nas faixas entre 300-400, 

900-1.000 e 1.100-1.200 (regiões de íntrons). Recentemente a anotação desse gene, em T. 

rubrum, foi modificada pelo Broad Institute, na qual foram propostas três isoformas.  

O grupo de pesquisa do Laboratório de Genética e Biologia Molecular de Fungos do 

Departamento de Genética (FMRP/USP) vem contribuindo para revelar isoformas de várias 
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proteínas em dermatófitos através do uso da técnica de RNA-Seq (PERSINOTI et al., 2014) 

(MENDES, 2015) (informação pessoal)1. 

 

 
Figura 15: Representação esquemática dos genes que codificam para Sub5 nos oito dermatófitos em estudo. Os 

organismos estão dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. 

equinum, T. rubrum, T. tonsurans e T. verrucosum. (*) Isoformas descritas em T. rubrum para o gene 

representado. 

 

Em sub7 (Figura 16), constatou-se diversidade do número de regiões intrônicas entre 

algumas das espécies em estudo. Foi possível verificar três padrões de ocorrência de íntrons. 

O primeiro, com três íntrons, é formado por um grupo maior, incluindo as espécies M. canis, 

T. interdigitale, M. gypseum, T. equinum e T. tonsurans. O segundo, com cinco íntrons, é 

formado pelas espécies A. benhamiae e T. verrucosum. E, por último, T. rubrum não 

apresentando íntrons identificados em sua anotação. Outra característica importante é que, 

apesar das diversidades encontradas, essas não estão associadas ao gênero de cada espécie, 

tendo em vista que organismos do gênero Microsporum e Trichophyton apresentaram 

similaridade em alguns casos. 

 

                                                 
1 Informação fornecida por Niege Silva Mendes em Ribeirão Preto, em 2015. 

(*) 
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Figura 16: Representação esquemática dos genes que codificam para Sub7 nos oito dermatófitos em estudo. Os 

organismos estão dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. 

equinum, T. rubrum, T. tonsurans e T. verrucosum. 

 

Para verificar possíveis polimorfismos de um único nucleotídeo, foram feitas análises 

de bioinformática com um algoritmo construído no decorrer deste trabalho, sendo possível por 

meio dele identificar e disponibilizar o número de variações e a relação destas com o tamanho 

dos segmentos dos genomas analisados. Inicialmente, usou-se como referência M. canis, a 

qual foi comparada às outras sete espécies do estudo. Tais análises foram realizadas para 

sub3, sub5 e sub7 e estão dispostas nas Tabelas 8, 9 e 10, respectivamente. 

 
Tabela 8: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

subtilisina 3 (Sub3).  

Referência MCYG_04040

 ARB_00701 H101_01018 MGYG_02570 TEQG_06704 TERG_03815 TESG_03300 TRV_07976

Éxon 127 (10,64%) 150 (12,56%) 131 (10,97%) 153 (12,81%) 138 (11,56%) 155 (12,98%) 133 (11,14%) 

Íntron 76 (36,54%) 66 (31,73%) 69 (33,17%) 70 (33,65%) 68 (32,69%) 70 (33,65%) 80 (38,46%) 

1.000upstream 206 (20,60%) 175 (17,50%) 211 (21,10%) 211 (21,10%) 188 (18,80%) 201 (20,10%) 204 (20,40%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 
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Tabela 9: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

subtilisina 5 (Sub5).  

Ref. MCYG_08753

 ARB_02223 H101_05652 MGYG_07290 TEQG_05834 TERG_08201 TESG_07246 TRV_00550

Éxon 236 (19,87%) 228 (19,19%) 246 (20,71%) 224 (18,86%) 237 (19,95%) 227 (19,11%) 236 (19,87%)

Íntron 65 (36,93%) 74 (42,05%) 64 (36,36%) 76 (43,18%) 69 (39,20%) 76 (43,18%) 76 (43,18%)

1.000uptream 179 (17,90%) 71 (7,10%) 197 (19,70%) 141 (14,10%) 109 (10,90%) 70 (7,00%) 188 (18,80%)

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 
Tabela 10: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

subtilisina 7 (Sub7).  

MCYG_02345

 ARB_06076 H101_00208 MGYG_07342 TEQG_06283 TERG_12327 TESG_06365 TRV_00296

Éxon 163 (13,55%) 179 (14,88%) 185 (15,38%) 179 (14,88%) 124 (10,31%) 180 (14,96%) 160 (13,30%)

Íntron 73 (36,68%) 75 (37,69%) 55 (27,64%) 76 (38,19%) 76 (38,19%) 76 (38,19%) 71 (35,68%)

1.000uptream 128 (12,80%) 210 (21,00%) 211 (21,10%) 207 (20,70%) ERRO* 208 (20,80%) 100 (10,00%)

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. (*) Erro no alinhamento entre as sequências – Não ocorrência de similaridade. 

 

O número de variações, aparentemente alto, encontrado na análise, está relacionado à 

escolha do genoma de referência (M. canis - MCYG). Por outro lado, quando utilizado T. 

equinum (TEQG) como referência, os resultados obtidos, quando comparados a T. tonsurans 

ou a outras espécies do gênero Trichophyton, apresentam redução importante no número de 

variações (Tabela 11 a Tabela 13). 

Além de analisar as variações em regiões de íntrons e de éxons, preocupou-se com a 

verificação do número de variações encontradas a 1.000 pares de base upstream de cada um 

dos genes. Sabe-se que pequenas modificações nessas regiões (regiões promotoras) podem 

influenciar a regulação dos genes e, por conseguinte, a especificidade de cada organismo. 

Essas análises foram realizadas para sub3, sub5 e sub7, e estão dispostas nas Tabelas 11, 12 e 

13, respectivamente. 
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Tabela 11: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica subtilisina 3 (Sub3).  

Referência TEQG_06704 

 TESG_03300 Trichophyton spp. 

Éxon 2 (0,17%) 76 (6,37%) 

Íntron 0 (0,00%) 45 (20,09%) 

1.000upstream 5 (0,50%) 83 (8,30%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 
Tabela 12: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica subtilisina 5 (Sub5).  

Referência TEQG_05834 

 TESG_07246 Trichophyton spp. 

Éxon 3 (0,25%) 79 (6,63%) 

Íntron 0 (0,00%) 34 (17,26%) 

1.000uptream 5 (0,50%) 120 (12,00%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 
Tabela 13: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica subtilisina 7 (Sub7).  

Referência TEQG_06283 

 TESG_06365 Trichophyton spp. 

Éxon 1 (0,08%) 93 (7,71%) 

Íntron 0 (0,00%) 31 (16,58%) 

1.000uptream 2 (0,20%) 40 (4,00%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 

Percebe-se uma redução do número de variações quando comparados T. equinum com 

outras espécies do gênero Trichophyton (exemplo: 6,37% de variações em regiões de éxons 

para sub3) e um número muito baixo de variações quando comparados apenas T. equinum 

com T. tonsurans – TESG (exemplo: 2 variações em regiões de éxons; 0 variação em regiões 

de íntrons; 5 variações encontradas a 1.000 pares de base upstream de sub3). 
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Outro aspecto importante a se observar, é que o valor absoluto das variações é maior 

em regiões de éxons (exemplo: 93 variações na região de éxon e 31 na região de íntron, 

quando comparados T. equinum e outros organismos do gênero Trichophyton (Tabela 13)), 

contudo, quando se leva em conta o tamanho de cada região (éxon/íntron), o percentual de 

variações é mais representativo em regiões de íntrons (exemplo: 7,71% de variações na região 

de éxon e 16,58% na região de íntron (Tabela 13)). 

As proteínas preditas, codificadas por cada um dos genes, foram submetidas a uma 

análise de identidade, observando-se o grau de divergência entre as espécies. Matrizes de 

distância foram construídas a partir do alinhamento de sequências (Tabela 14 a Tabela 16). 

 
Tabela 14: Matriz de distância para a proteína subtilisina 3 (Sub3).  

 MCYG_04040 ARB_00701 H101_01018 MGYG_02570 TEQG_06704 TERG_03815 TESG_03300 TRV_07976

MCYG_04040 ID   

ARB_00701 20 ID  

H101_01018 31 17 ID  

MGYG_02570 26 26 25 ID  

TEQG_06704 33 19 2 27 ID  

TERG_03815 22 5 20 26 22 ID  

TESG_03300 34 20 3 28 1 23 ID 

TRV_07976 20 0 17 26 19 5 20 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 

 
Tabela 15: Matriz de distância para a proteína subtilisina 5 (Sub5).  

 MCYG_08753 ARB_02223 H101_05652 MGYG_07290 TEQG_05834 TERG_08201 TESG_07246 TRV_00550

MCYG_08753 ID   

ARB_02223 42 ID  

H101_05652 40 6 ID  

MGYG_07290 44 35 36 ID  

TEQG_05834 40 6 0 36 ID  

TERG_08201 40 2 4 33 4 ID  

TESG_07246 41 7 1 37 1 5 ID 

TRV_00550 40 2 6 35 6 2 7 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para a cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 
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Tabela 16: Matriz de distância para a proteína subtilisina 7 (Sub7).  

 MCYG_02345 ARB_06076 H101_00208 MGYG_07342 TEQG_06283 TERG_12327 TESG_06365 TRV_00296

MCYG_02345 ID   

ARB_06076 18 ID  

H101_00208 22 11 ID  

MGYG_07342 15 14 17 ID  

TEQG_06283 22 11 0 17 ID  

TERG_12327 123 122 124 121 124 ID  

TESG_06365 22 11 0 17 0 124 ID 

TRV_00296 17 2 10 12 10 122 10 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 

 

Nessa análise, foi possível observar que o alto grau de conservação das sequências de 

aminoácidos está relacionado à conservação das estruturas dos genes entre cada uma das 

espécies.  

Para as três subtilisinas analisadas, as menores distâncias observadas ocorreram entre 

as espécies T. interdigitale (H101), T. equinum e T. tonsurans. Outras duas espécies muito 

próximas observadas foram A. benhamiae (ARB) e T. verrucosum (TRV). Por outro lado, 

com exceção da Sub7, que apresenta comportamento diferenciado das outras duas subtilisinas, 

M. canis e M. gypseum (MGYG) possuem maiores distâncias quando comparadas às outras 

espécies.  

A existência de domínios (módulos que constituem unidades distintas do ponto de 

vista evolutivo, funcional e estrutural) em proteínas é um fator complicador em tais análises, 

que deve ser tratado com atenção posteriormente. 

Visando representar as relações filogenéticas entre as subfamílias das proteínas de 

interesse, foram construídos cladogramas para cada um dos grupos de sequências de 

aminoácidos. 

As representações foram realizadas para Sub3, Sub5 e Sub7 e estão dispostas nas 

Figuras 17, 18 e 19, respectivamente. 
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Figura 17: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína subtilisina 3 (Sub3). 

 

 

 
Figura 18: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína subtilisina 5 (Sub5). 
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Figura 19: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína subtilisina 7 (Sub7). 

 

Pode-se observar nos cladogramas que as subfamílias analisadas formam 

agrupamentos distintos, mas não característicos para os grupos antropofílicos, zoofílicos ou 

geofílicos. É visto que os grupos formados estão mais associados ao gênero de cada espécie, 

comprovando a existência de sinal filogenético e derivação de um mesmo ancestral. 

Ocorrências de duplicações mais recentes poderiam explicar o surgimento de alguns 

subgrupos formados, todavia, dados de outras espécies relacionadas às espécies aqui 

estudadas teriam que ser incluídos nesta análise para confirmação dessa hipótese. 

Para Sub3 e Sub5 observaram-se quatro subgrupos principais: um subgrupo entre as 

espécies T. verrucosum, A. benhamiae e T. rubrum, um segundo subgrupo entre T. equinum, 

T. tonsurans e T. interdigitale, um terceiro subgrupo entre M. canis e M. gypseum e, por 

último, um subgrupo que representa o grupo externo formado pelas espécies C. immitis e C. 

posadasii. A existência desses subgrupos também foi observada quando da análise de Sub7, 

sendo que a única diferença encontrada foi o deslocamento de T. rubrum para um ramo de 

maior distância. Essa diferença se deve a não paridade entre as estruturas dos genes na espécie 

(não ocorrência de regiões de íntrons em T. rubrum) e, consequentemente, a formação de uma 

proteína com maior índice de distância das demais (Tabela 16).  

Entre as espécies deste estudo, procurou-se também verificar aspectos relacionados à 

vizinhança entre os genes analisados e posicionamento cromossômico. Observou-se uma 

maior divergência relacionada ao posicionamento de cada um dos genes analisados entre cada 
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uma das espécies em estudo. Mesmo se tratando de genomas relativamente parecidos em seus 

tamanhos, aspectos sobre mudanças de vizinhança entre os genes foram detectados. 

Nas Figuras 20 e 21, partindo da localização dos genes que codificam para Sub3 e 

Sub5, respectivamente (representados por uma barra vertical vazada), observa-se que T. 

rubrum e A. benhamiae possuem a mesma vizinhança (representadas pela diferenciação entre 

cores). As espécies M. canis, M. gypseum, T. equinum, T. tonsurans e T. verrucosum possuem 

alguns vizinhos em comum, mas alguns de seus supercontigs estão em sentidos opostos. 

 

 
Figura 20: Sintenia das regiões próximas ao gene que codifica subtilisina 3 (Sub3). A localização do gene está 

apontada com uma barra vertical vazada. Ordem dos alinhamentos: T. rubrum, A. benhamiae, M. canis, M. 

gypseum, T. equinum, T. tonsurans e T. verrucosum. 

 

Para as espécies T. tonsurans e T. equinum, quando comparadas às regiões adjacentes 

aos genes que codificam Sub3 e Sub5 (Figura 20 e Figura 21), verificou-se alguns vizinhos 

preservados, porém observa-se também que algumas destas regiões apresentaram tamanhos 

diferentes entre estas espécies. 
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Figura 21: Sintenia das regiões próximas ao gene que codifica subtilisina 5 (Sub5). A localização do gene está 

apontada com uma barra vertical vazada. Ordem dos alinhamentos: T. rubrum, A. benhamiae, M. canis, M. 

gypseum, T. equinum, T. tonsurans e T. verrucosum. 

 

Fatores de transcrição se ligam às sequências gênicas reguladoras, geralmente na 

região promotora do gene alvo, para aumentar ou diminuir a taxa de transcrição do gene. 

Buscas por motivos de ligação em regiões promotoras foram realizadas de duas formas: na 

primeira, usou-se um banco de dados de sítios de ligação para fator de transcrição de 

Saccharomyces cerevisiae; na segunda, utilizou-se uma metodologia por nós desenvolvida 

para este projeto (vide item 4.3.9 - Análise de sítios de ligação nas regiões promotoras), que 

visa identificar pequenas sequências consenso por meio do alinhamento de regiões 1.000 

pares de base upstream dos genes de interesse. 

A Figura 22 apresenta as quantificações de sítios de ligação para fatores de transcrição 

em cada uma das espécies do estudo. Sequências de 1.000 pares de base upstream de sub3 

para as oito espécies foram submetidas à busca por meio da ferramenta Yeastract, disponível 

em http://www.yeastract.com/formtfsbindingsites.php. 

Na região promotora do gene sub3 (Figura 22), observou-se grande quantidade de 

possíveis sítios de ligação para os fatores transcricionais, entre eles se destacam: Ash1p, 

Stb5p, Fkh1p, Fkh2p e Gcr1p. Para sub5 (Figura 23), as maiores quantidades de sítios 

observadas foram: Fkh1p, Fkh2p, Gcr1p, Mot3p e Stb5p. Por último, para sub7 (Figura 24), 

destacam-se os fatores transcricionais: Ash1p, Gcr1p, Mot3p, Stb5p e Tec1p. De acordo com 
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esse resultado, é possível sugerir que sub3, sub5 e sub7 tem potencial para serem regulados 

por cada um desses fatores transcricionais. 

 

 
Figura 22: Número de sítios de ligação para fatores de transcrição para sub3. Análise com base no banco de 

dados YEASTRACT (Yeast Search for Transcriptional Regulators And Consensus Tracking) 

 

A possível redundância de bases em algumas posições da sequência consenso, o 

pequeno tamanho destas sequências e a metodologia utilizada no mecanismo de busca 

(identificação do sítio de ligação descrito em S. cerevisiae no sentido forward e reverse da 

região 1.000 pares de base uptream de cada gene) podem ter contribuído para que o número 

de sítios de ligação encontrados atingisse altos valores. 

Outra característica importante observada foi a similaridade do número de sítios de 

ligação encontrados, entre os organismos analisados, para os genes homologos. Isso também 

se deve ao fato das regiões 1.000 pares de base upstream desses genes apresentarem um alto 

grau de conservação. 

Nas Figuras 23 e 24, são apresentados os resultados das quantificações de sítios de 

ligação para fatores de transcrição de sub5 e sub7, respectivamente. 
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Figura 23: Número de sítios de ligação para fatores de transcrição para sub5. Análise com base no banco de 

dados YEASTRACT (Yeast Search for Transcriptional Regulators And Consensus Tracking) 

 

 
Figura 24: Número de sítios de ligação para fatores de transcrição para sub7. Análise com base no banco de 

dados YEASTRACT (Yeast Search for Transcriptional Regulators And Consensus Tracking) 
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Uma segunda proposta de análise apresentou sequências consenso que podem estar 

relacionadas à classe, ao gênero ou até mesmo ao nicho ecológico. Nessa análise, sequências 

de 1.000 pares de base upstream de cada um dos genes de interesse em cada uma das espécies 

foram alinhadas.  Após o alinhamento, pequenas regiões de consenso com tamanhos entre 6 e 

15 nucleotídeos foram selecionadas como possíveis alvos. A Tabela 17 apresenta parte da 

análise realizada para subtilisina 3 (sub3). 

 
Tabela 17: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene sub3 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 M4 M5 

MCYG_04040 3 2 1 - 1 

ARB_00701 5 7 1 1 1 

H101_01018 5 6 1 1 - 

MGYG_02570 2 4 1 - 2 

TEQG_06704 5 7 1 1 - 

TERG_03815 4 7 1 1 - 

TESG_03300 5 7 1 1 - 

TRV_07976 5 7 1 1 - 

CPAG_00038 4 - - 1 2 

CIMG_02881 1 - - 1 2 

M1=T[GC][TA]CC[CA][GT][CG]TC[AT]C[CT]CT; M2=[ATC][TAC][CT][TC]CGCC[GTA][GAT][TCA]G[AG]TA; 

M3=GTCTAGTC[GA]TGAAGA; M4=GCTCG[AG]TGT[AG]T[GC][TC][CGA]T;  

M5=G[GA][TA][CG]AG[AG]GC[TAG][TA]TTTG. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 

 

Na Tabela 17, há duas sequências consenso (M2 e M3) encontradas em todos os 

dermatófitos selecionados, porém, ausentes nos organismos pertencentes ao grupo externo. 

Esse fato pode sugerir que elas estejam relacionadas às espécies de dermatófitos. Pode-se 

observar, também, a ausência de M4 nos organismos do gênero Microsporum e M5 no gênero 

Trichophyton, ou seja, esses consensos estariam relacionados aos gêneros específicos. 

Estas análises também foram realizadas para subtilisina 5 (sub5) e subtilisina 7 (sub7) 

e estão representadas na Tabela 18 e Tabela 19, respectivamente. 
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Tabela 18: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene sub5 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 M4 M5 

MCYG_08753 1 5 2 - 1 

ARB_02223 5 1 7 4 1 

H101_05652 5 2 8 4 - 

MGYG_07290 1 1 4 - 2 

TEQG_05834 5 2 8 4 - 

TERG_08201 5 1 6 4 - 

TESG_07246 5 2 8 4 - 

TRV_00550 5 1 6 4 1 

CPAG_08024 1 - - 1 2 

CIMG_09106 1 - - 1 2 

M1=G[CA][AT]G[TA][TC]CCT[GC][TA][CG]A[TAC][GT]; M2=T[TA]TT[GT]CT[CT][TC]C[CG];  

M3=[CTG]C[TC]T[TAC]T[ATC]CA[CT][TG]C[TCGA]TT; M4=[CG][AT][AC]GA[AT][GC][GAT]A[TGC][TG]T[TA][GT]T; 

M5=G[AC][AG]G[CA][AG][ACT][GT]G[GT]A[TA]TGC. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 

 
Tabela 19: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene sub7 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 M4 M5 

MCYG_02345 3 2 - - 2 

ARB_06076 6 5 2 1 - 

H101_00208 5 6 1 1 2 

MGYG_07342 6 6 1 - 1 

TEQG_06283 5 8 1 1 2 

TERG_12327 3 - - - - 

TESG_06365 5 8 1 1 2 

TRV_00296 5 5 2 1 - 

CPAG_01454 3 - - 1 1 

CIMG_01394 3 - - 1 1 

M1=T[CT][CG][TG][CT]TC[ATC]T[CT][TCG]CT[TC][CG]; M2=[GC]GG[CA][CT][TC][CT]CG[AC][AT]A[TC]C[AC]; 

M3=C[GC]TG[TG][TC][TG]T[CT]ATGGTT; M4=[GT]G[TC]C[CG]GC[CG]AA[TC]TCTC; 

M5=G[TC][GA]AA[CT]TGGT[AG][CT]C[CT][AT]. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 
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Alguns consensos foram identificados em todas as sequências analisadas (incluindo o 

grupo externo), o que aumenta a possibilidade de estarem relacionados à função básica do 

gene (exemplo: M1 para as Tabelas 17, 18 e 19). Como também é possível constatar, o 

número de sequências consenso pode variar de acordo com o organismo. 

 

5.2.1.2 Expressão gênica 

 

Estudos realizados no Laboratório de Genética e Biologia Molecular de Fungos 

detectaram a modulação da expressão de genes da linhagem H6 (identificada pelo Broad 

Institute como H101) em diversas condições de cultivo (PERES et al., 2010b). Um banco de 

dados relacional2 com interface web, que oferece funções analíticas e acesso integrado aos 

dados de expressão gênica, obtidos pelo laboratório, foi criado para o armazenamento de 

sequências. Na Figura 25, é apresentada uma das interfaces do software desenvolvido para 

visualização das sequências obtidas por cada condição, assim como um detalhamento sobre a 

qualidade do sequenciamento e comparação com outros bancos de dados públicos em biologia 

molecular.  

O software possui vários módulos de busca, agilizando as pesquisas por dados obtidos 

em experimentos do laboratório. Foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação 

Perl e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Mysql (https://www.mysql.com). 

A criação e a manutenção de bancos de dados biológicos são por si só um desafio, 

devido não só à imensa quantidade de dados, mas, sobretudo, à dificuldade de desenvolver 

esquemas e estruturas que representem de forma exata ou bastante aproximada a complexa 

relação existente entre os diversos componentes dos sistemas biológicos (MACÊDO, 2003).  

 Os genes de interesse, neste trabalho, foram submetidos a uma análise de similaridade 

com os dados armazenados nesse banco de dados, a fim de predizer possíveis funções 

compatíveis entre as espécies. Na Tabela 20, é apresentada uma lista contendo as bibliotecas 

de expressão em T. interdigitale (H6), na qual cada um dos genes de interesse foi encontrado. 

 Grande parte dessas bibliotecas de expressão foi obtida utilizando a técnica de 

Hibridização Subtrativa Supressiva (SSH), que permite uma análise de expressão diferencial 

quando comparadas duas condições de cultivo (controle/teste). 
                                                 
2 Conceito abstrato que define maneiras de organizar, armazenar, manipular e recuperar dados estruturados na  
forma de tabelas ou, mais formalmente, relações. 
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Figura 25: Software desenvolvido para visualização dos dados de sequenciamento (metodologia SANGER). 

 
Tabela 20: Genes de interesse encontrados no banco de experimentos sobre sequenciamento de genes expressos 

em T. interdigitale (H6), realizados no laboratório. 

Gene Virulência Biblioteca * 

TERG_03815 Protease subtilisina (sub3)  7 

TERG_08201 Protease subtilisina (sub5)  6, 7, 10 

TERG_03248 Metaloprotease (mep3) 7 

TERG_04324 Metaloprotease (mep4) 7 

TERG_07861 Dipeptidil peptidase V (dppV) 1, 9 

(*) 1. Transcritos enriquecidos em fase de desenvolvimento; 6. Transcritos enriquecidos em cultivos com 

glicose; 7. Transcritos enriquecidos em cultivos com queratina; 9. Transcritos enriquecidos em pH 5,0 

(exposição de 60 min.); 10. Transcritos enriquecidos em pH 8,0 (exposição de 60 min.) 
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Essas análises sugerem que os genes sub3, sub5, mep3, mep4 e dipeptidil peptidase V 

(dppV) estariam envolvidos na resposta à presença de queratina, o que nos levou a verificar a 

expressão de cada um dos genes de interesse em resposta à queratina. 

 Definiram-se dois tempos de cultivo (24 horas e 96 horas) em substrato de queratina 

para a extração do RNA, almejando identificar o momento de expressão, os níveis 

transcricionais do gene e o envolvimento dessas proteínas na regulação do processo de 

degradação da queratina. Os gráficos de expressão relativa foram construídos de acordo com 

os valores de quantificação relativa (RQ - Relative Quantification) e calculados utilizando 

como calibrador o menor dos valores de ∆Ct obtido para uma das linhagens (M. canis – 24 

horas). As reações de PCR foram padronizadas pela construção de uma curva padrão para o 

cálculo de eficiência dos oligonucleotídeos e pela análise da curva de dissociação, observando 

a ocorrência de amplificação de apenas um fragmento. Na Figura 26, é apresentada a análise 

quantitativa da expressão gênica de subtilisina 3 (sub3) pela técnica de PCR em tempo real. 

 

 
Figura 26: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene sub3 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 
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Figura 27: Heatmap construído com os valores de expressão para o gene sub3. 

 

Como observado na Figura 26, o gene sub3 apresenta padrões muito diferentes de 

níveis de transcrição em relação aos tempos de cultivo. T. rubrum e T. interdigitale 

apresentam níveis de transcritos aumentados significativamente em tempos iniciais de 

exposição à queratina (24 horas) e, aparentemente, com o passar do tempo (96 horas), a 

atuação desse gene é reduzida em resposta ao meio de cultivo. O inverso ocorre em T. 

equinum. Quando comparados apenas os tempos iniciais de exposição (24 horas), T. rubrum, 

T. equinum e T. interdigitale apresentam aumento significativo no nível de transcritos de sub3 

em relação a M. canis, sugerindo efetiva atividade desse gene no processo de degradação da 

queratina nos organismos do gênero Trichophyton (com exceção de T. tonsurans). 

 Para verificar se os padrões de expressão gênica poderiam estar correlacionados às 

relações filogenéticas descritas para Sub3, uma matriz de expressão gênica com análise 

classificatória hierárquica (gráfico de Heatmap) foi construída a partir dos valores de 

expressão obtidos (Figura 27). Percebe-se que M. canis possui maior distância em relação aos 

organismos do gênero Trichophyton. E um aspecto importante observado é que as espécies 

antropofílicas do gênero Trichophyton estão mais próximas, se comparadas à única espécie 

zoofílica do gênero (T. equinum). 

Na Figura 28, é apresentada a análise quantitativa da expressão gênica de subtilisina 5 

(sub5) pela técnica de PCR em tempo real. 
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Figura 28: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene sub5 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 

 

O gene sub5 apresenta níveis de transcritos significativamente aumentados nas 

linhagens T. rubrum, T. equinum e T. interdigitale após o cultivo em queratina por 24 horas, 

sendo que estes níveis reduzem significativamente nos tempos de 96 horas. Novamente, 

constata-se uma exceção, em T. tonsurans, que apresenta um perfil transcricional diferente 

das demais (Figura 28 e Figura 29). 

Quando observados os padrões de níveis de transcrição identificados para sub5 (Figura 

29), constata-se T. interdigitale com maior distância em relação às demais espécies e isso se 

deve ao fato de sua quantidade de transcritos apresentar-se, aproximadamente, duas vezes 

maior, quando comparados os tempos de cultivo em 24 horas, e duas vezes menor, quando 

comparados no tempo mais tardio, em relação às outras espécies. 

 
Figura 29: Heatmap construído com os valores de expressão para o gene sub5. 
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Na Figura 30 é exibida a análise quantitativa da expressão gênica de subtilisina 7 

(sub7) pela técnica de PCR em tempo real. 

 

 
Figura 30: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene sub7 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 

 

O gene sub7 responde de forma expressiva em cultivo com queratina em 24 horas para 

as linhagens T. rubrum e T. equinum, sendo que essa resposta decai significativamente em 96 

horas de cultivo, mas ainda mantem uma alta expressão (Figura 30 e Figura 31). 

 

 
Figura 31: Heatmap construído com os valores de expressão para o gene sub7. 
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Apesar da estrutura gênica de sub7 de T. equinum e T. tonsurans apresentar apenas 

uma SNP em seus éxons, o perfil de expressão deste gene nestas espécies se mostrou 

significativamente diferente. Isto sugere que a estrutura gênica de sub7 não tenha influencia 

no pefil de expressão do próprio gene, como ocorre para vários outros genes. 

 

5.2.2 Metaloproteases 

 

5.2.2.1 Análises por Bioinformática 

 

Visando verificar a similaridade entre os genes que codificam para metaloprotease 3 

(Mep3) e metaloprotease 4 (Mep4) entre os organismos em estudo, cujas proteínas possuem 

papel importante durante a interação patógeno-hospedeiro, foram realizados alinhamentos 

entre os ortólogos, além da comparação de suas estruturas éxon/íntron. 

Para mep3 (Figura 32), verificou-se que algumas espécies apresentam o mesmo grau 

de paridade quando observada a quantidade de regiões intrônicas. Por outro lado, T. 

interdigitale e T. equinum evidenciam números diferenciados em relação à quantidade de 

íntrons. Os resultados mostraram que T. interdigitale possui três íntrons (um a menos que a 

maioria das espécies do estudo). Sugere-se que o tamanho do gene nessa espécie possa estar 

relacionado a esse fator, tendo em vista que mep3 possui em torno de 2.300 pares de base em 

todas as espécies, com exceção de T. interdigitale, que possui em torno de 1.700 pares de 

base. Os resultados para T. equinum mostraram a ocorrência de cinco regiões intrônicas, 

porém, a sequência disponibilizada para um de seus íntrons possui grande região de baixa 

qualidade, o que sugere uma possível falha no sequenciamento. 

 



Resultados     84 

 

 

 

 

 
Figura 32: Representação esquemática dos genes mep3 nos oito dermatófitos em estudo. Os organismos estão 

dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. equinum, T. rubrum, T. 

tonsurans e T. verrucosum. (*) Isoformas descritas em T. rubrum para o gene representado. 

 

Nas análises de similaridade entre os genes, constatou-se que as regiões menos 

similares se encontram nas faixas próximas a 400, 900, 1.500 e 2.000 pares de base (regiões 

de íntrons na maioria das espécies). Para mep3, também se notou a presença de duas 

isoformas anotadas em T. rubrum.  

 

 
Figura 33: Representação esquemática dos genes mep4 nos oito dermatófitos em estudo. Os organismos estão 

dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. equinum, T. rubrum, T. 

tonsurans e T. verrucosum. (*) Isoformas descritas em T. rubrum para o gene representado. 

(*)

(*)
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Os resultados para mep4 (Figura 33) mostraram o mesmo padrão de quantidade e 

posicionamento dos íntrons entre os organismos, exceto para T. rubrum, na qual foi verificada 

a presença de três isoformas descritas. Nas análises de similaridade entre os genes, verificou-

se que as regiões menos similares se encontram nas faixas entre 400-500, 800-900, 1.400-

1.500 e 1.900-2.000 (regiões de íntrons). 

Com o objetivo de avaliar modificações pontuais nas regiões de éxon, íntron e, até 

mesmo, a 1.000 pares de base upstream dos genes que codificam para Mep3 e Mep4, utilizou-

se como referência uma das espécies do estudo, comparando às outras espécies. 

Inicialmente, utilizou-se como referência M. canis para as comparações dos genes que 

codificam para Mep3 (Tabela 21) e Mep4 (Tabela 22). E, mais uma vez, foi possível observar 

que o número de variações encontradas é relativamente alto e o motivo é a escolha do genoma 

de referência (M. canis). Por outro lado, quando utilizado T. equinum como referência, os 

resultados obtidos, quando comparados à T. tonsurans ou às outras espécies do gênero 

Trichophyton, apresentam redução importante no número de variações (Tabela 23 e Tabela 

24). 

 

 
Tabela 21: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

metaloprotease 3 (Mep3).  

Referência MCYG_04620

 ARB_05085 H101_04475 MGYG_08200 TEQG_02420 TERG_03248 TESG_02775 TRV_06691

Éxon 193 (10,15%) 159 (8,36%) 218 (11,46%) 186 (9,78%) 209 (10,99%) 205 (10,78%) 194 (10,20%) 

Íntron 73 (25,70%) 77 (27,11%) 85 (29,93%) 65 (22,89%) 88 (30,99%) 91 (32,04%) 81 (28,52%) 

1.000upstream 153 (15,30%) ERRO* 113 (11,30%) 95 (9,50%) 133 (13,30%) 129 (12,90%) 153 (15,30%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. (*) Erro no alinhamento entre as sequências – T. interdigitale possui descrita 

uma sequência de apenas 58 pares de base na região upstream do gene. 
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Tabela 22: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

metaloprotease 4 (Mep4).  

Ref. MCYG_02088

 ARB_00762 H101_01910 MGYG_03984 TEQG_04323 TERG_04324 TESG_00401 TRV_00081

Éxon 476 (24,41%) 480 (24,62%) 493 (25,28%) 483 (24,77%) 487 (24,97%) 483 (24,77%) 475 (24,36%)

Íntron 82 (35,04%) 59 (25,21%) 62 (26,50%) 58 (24,79%) 67 (28,63%) 58 (24,79%) 73 (31,20%)

1.000uptream 205 (20,50%) 185 (18,50%) 195 (19,50%) 268 (26,80%) ERRO* 238 (23,80%) 210 (21,00%)

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. (*) Erro no alinhamento entre as sequências – Não ocorrência de similaridade 

entre os pares. 

 

 
Tabela 23: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica metaloprotease 3 (Mep3).  

Referência TEQG_02420 

 TESG_02775 Trichophyton spp. 

Éxon 5 (0,30%) 90 (5,41%) 

Íntron 1 (0,16%) 56 (8,68%) 

1.000upstream 18 (1,80%) 118 (11,80%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 
Tabela 24: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica metaloprotease 4 (Mep4).  

Referência TEQG_04323 

 TESG_00401 Trichophyton spp. 

Éxon 0 (0,00%) 149 (7,71%) 

Íntron 0 (0,00%) 50 (19,76%) 

1.000uptream 8 (0,80%) 102 (10,20%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 

As proteínas preditas codificadas por cada um dos genes foram submetidas a uma 

análise de identidade, observando-se o grau de divergência entre as espécies. Nas Tabelas 25 

e 26, estão expostos os resultados obtidos a partir do alinhamento das sequências. 
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Tabela 25: Matriz de distância para a proteína metaloprotease 3 (Mep3).  

 MCYG_04620 ARB_05085 H101_04475 MGYG_08200 TEQG_02420 TERG_03248 TESG_02775 TRV_06691

MCYG_04620 ID   

ARB_05085 38 ID  

H101_04475 37 13 ID  

MGYG_08200 43 27 26 ID  

TEQG_02420 56 34 21 47 ID  

TERG_03248 41 6 13 27 34 ID  

TESG_02775 37 13 0 26 21 13 ID 

TRV_06691 40 3 13 26 34 7 13 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 

 

Os resultados dessa análise mostraram que, para Mep3, a distância entre as espécies T. 

tonsurans e T. equinum foi maior que ao serem comparados T. tonsurans e T. interdigitale. 

Esse padrão é diferenciado dos demais genes do estudo, pois o motivo é a grande região de 

baixa qualidade encontrada na sequência gênica de T. equinum, que posteriormente é 

traduzida em proteína. Em sua sequência gênica, foi observada a ocorrência de 351 bases 

identificadas como “N”, o que sugere uma possível falha no sequenciamento. Mais uma vez, 

verificou-se que a espécie de maior distância foi M. canis. 

 
Tabela 26: Matriz de distância para a proteína metaloprotease 4 (Mep4).  

 MCYG_02088 ARB_00762 H101_01910 MGYG_03984 TEQG_04323 TERG_04324 TESG_00401 TRV_00081

MCYG_02088 ID   

ARB_00762 158 ID  

H101_01910 159 22 ID  

MGYG_03984 167 52 52 ID  

TEQG_04323 162 23 3 53 ID  

TERG_04324 164 20 28 56 29 ID  

TESG_00401 162 23 3 53 0 29 ID 

TRV_00081 159 4 23 52 24 21 24 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 

 

Para Mep4, foi possível verificar que, em M. canis, apesar de possuir estruturas 

gênicas similares (Figura 33), o número de variações de nucleotídeos encontrados, quando 
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comparado aos das outras espécies, é relativamente alto (Tabela 22), e isso reflete sua maior 

distância quando comparadas suas proteínas preditas (Tabela 26). 

Nessa análise, mais uma vez, constatou-se que o grau de conservação das sequências 

de aminoácidos está relacionado à conservação das estruturas dos genes e à composição de 

seus nucleotídeos.  

 Visando verificar as relações filogenéticas entre as subfamílias das proteínas Mep3 e 

Mep4, foram construídos cladogramas para cada um dos grupos de sequências de 

aminoácidos (Figura 34 e Figura 35). 

Percebeu-se nos cladogramas que as subfamílias analisadas formam agrupamentos 

distintos, mas possivelmente característicos do grupo das metaloproteases, tendo em vista que 

os clados formados possuem padrões similares para Mep3 e Mep4. 

Novamente, não foi possível identificar agrupamentos característicos para os grupos 

antropofílicos, zoofílicos e geofílicos. Observa-se que os grupos formados estão mais 

associados ao gênero de cada espécie, comprovando a existência de sinal filogenético e 

derivação de um mesmo ancestral. Fica evidente, assim, a similaridade encontrada para Mep3 

entre as espécies T. tonsurans e T. interdigitale. Os resultados mostraram que elas estão no 

mesmo ramo e não apresentam diferenças em relação ao tempo de surgimento da espécie. 

 

 
Figura 34: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína metaloprotease 3 

(Mep3). 
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Figura 35: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína metaloprotease 4 

(Mep4). 

   

Para Mep3 e Mep4 constataram-se cinco subgrupos principais: um subgrupo entre as 

espécies T. verrucosum, A. benhamiae e T. rubrum; um segundo subgrupo entre T. equinum, 

T. tonsurans e T. interdigitale; um terceiro subgrupo contendo apenas M. gypseum; um quarto 

com M. canis; por último, um subgrupo que representa o grupo externo formado pelas 

espécies C. immitis e C. posadasii. A distância entre M. canis e as outras espécies (mesmo 

pertencentes ao mesmo gênero) foi mais evidente nas proteínas do grupo das metaloproteases 

que nas subtilisinas. 

Nas buscas por motivos de ligação em regiões promotoras, realizadas por meio do 

banco de dados de sítios de ligação para fator de transcrição de S. cerevisiae (YEASTRACT), 

foi possível verificar que a frequência encontrada para alguns tipos de sítios de ligações é 

bastante aumentada, independentemente do gene estudado. As Figuras 36 e 38 apresentam as 

análises feitas para mep3 e mep4, respectivamente. 
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Figura 36: Número de sítios de ligação para fatores de transcrição para mep3. Análise com base no banco de 

dados YEASTRACT (Yeast Search for Transcriptional Regulators And Consensus Tracking). 

 

Novamente, verificou-se grande quantidade de possíveis sítios de ligação para os 

fatores transcricionais, entre eles destacam-se: Gcr1p, Hac1p, Mot3p, Skn7p, Stb5p e Xbp1p. 

De acordo com esse resultado, sugere-se que tais genes podem ser regulados por cada um 

desses fatores transcricionais (Figura 36 e Figura 38). 

O tamanho das sequências consenso, como no caso de Stb5p (5 pares de base), é um 

fator determinante para que os números de sítios de ligação encontrados atingissem altos 

valores. Em estudo realizado durante desenvolvimento deste trabalho, definiu-se um índice 

relacionado à chance de uma pequena sequência consenso pertencer a posições precisas 

dentro de um genoma. Para isso, utilizaram-se sequências completas de genomas disponíveis 

em bancos de dados públicos em conjunto com genomas gerados aleatoriamente, mas de 

tamanhos similares aos anteriores. Os genomas aleatórios foram gerados utilizando a 

frequência de 0,25 para cada tipo de nucleotídeo (A/C/G/T). Após a construção de duas bases 

de dados denominadas Genoma original e Genoma aleatório, buscas utilizando sequências 

consenso de sítios de ligações conhecidos na literatura (de tamanhos variados) foram 

realizadas, almejando identificar o número de ocorrências em cada um dos tipos de genomas. 
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Por último, um índice foi determinado a partir da relação Genoma original / Genoma aleatório 

(Figura 37). 

 

 
Figura 37: Índice O/A (Original/Aleatório). Quanto maior o índice, maior a chance de uma pequena sequência 

pertencer a posições precisas dentro de um genoma. Foram utilizados genomas de tamanho médio de 5Mb para a 

confecção dessa análise (o genoma aleatório foi gerado utilizando a frequência de 0,25 para cada nucleotídeo 

A/C/G/T). 

 

O gráfico sugere que a partir de 14 pares de base, aumenta-se consideravelmente a 

chance de uma pequena sequência pertencer a posições precisas dentro de um genoma. 
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Figura 38: Número de sítios de ligação para fatores de transcrição para mep4. Análise com base no banco de 

dados YEASTRACT (Yeast Search for Transcriptional Regulators And Consensus Tracking) 

 

Visando encontrar melhores consensos nas regiões promotoras dos genes que 

codificam para Mep3 e Mep4, sequências de 1.000 pares de base upstream de cada uma das 

espécies foram alinhadas. A inclusão de organismos pertencentes a um grupo externo foi 

necessária, tendo em vista que a similaridade entre os dermatófitos, mesmo nessa região, é 

relativamente alta. A Tabela 27 apresenta parte da análise realizada para metaloprotease 3 

(mep3) e há nessa tabela uma sequência consenso (M2) encontrada em todos os dermatófitos 

selecionados (com exceção de T.interdigitale, que não possui sequência de 1.000 pares de 

base upstream completa para esse gene), porém, ausentes nos organismos pertencentes ao 

grupo externo. Constatou-se, também, a ausência de M3 nos organismos do gênero 

Microsporum. E não foi possível identificar consensos pertencentes apenas ao gênero 

Microsporum. 

Tais análises também foram realizadas para metaloprotease 4 (mep4) e estão 

representadas na Tabela 28. 
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Tabela 27: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene mep3 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 

MCYG_04620 2 1 - 

ARB_05085 4 1 2 

H101_04475 (a) 1 - - 

MGYG_08200 3 1 - 

TEQG_02420 2 1 1 

TERG_03248 4 1 2 

TESG_02775 2 1 1 

TRV_06691 5 1 2 

CPAG_07716 2 - 2 

CIMG_10191 3 - 2 

M1=GCT[TC]C[TA][CG]CAG[AC]; M2=TCCAGCCGTGG; M3=A[CG]CACA[GC]AG[TG]GAC[AT]G. 

(a) Possui região com apenas 58 pares de base. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 

 
Tabela 28: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene mep4 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 

MCYG_02088  2  

ARB_00762 5 3 2 

H101_01910 4 3 2 

MGYG_03984 2 2  

TEQG_04323 3 3 2 

TERG_04324 1 1 2 

TESG_00401 4 3 2 

TRV_00081 4 2 1 

CPAG_07716 1  2 

CIMG_06073 1   

M1=[CTA][AC][TA]TC[TA]G[CG][AT][CGT][AG][AGT][TC][AT]G; M2=[TC]G[AG][GT][ATC]T[CG][CT]CGT[GC]TG[CG]; 

M3=[TC]CC[AC]CGGCCA[CT][AT]T[GTC]C. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 
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Alguns consensos foram identificados em todas as sequências analisadas (incluindo o 

grupo externo), o que aumenta a possibilidade de estarem relacionados à função básica do 

gene. Também foi possível constatar que o número de sequências consenso pode variar de 

acordo com o organismo. 

 

5.2.2.2 Expressão gênica 

 

A expressão dos genes mep3 e mep4, que codificam as proteínas metaloproteases 

Mep3 e Mep4, respectivamente, foram analisadas após o cultivo das linhagens com queratina 

nos tempos de 24 e 96 horas. Após a quantificação dos transcritos, todas as linhagens e 

condições foram normalizadas pelo menor valor de expressão observado, que foi o da espécie 

M. canis no tempo de 24 horas (Figura 39 a Figura 42). 

Notou-se um maior acúmulo de mRNA de mep3 em T. rubrum (próximo a 500 vezes), 

T. equinum (cerca de 45 vezes) e T. tonsurans (cerca de 75 vezes), todos em relação ao 

controle no tempo de 24 horas. Quando comparados os tempos entre as espécies, os resultados 

mostraram que para T. rubrum o acúmulo de transcritos é reduzido significativamente nos 

tempos mais prolongados do cultivo (96 horas). E T. tonsurans apresentou um aumento dos 

transcritos nessas mesmas condições (96 horas) (Figura 39). 

 

 
Figura 39: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene mep3 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 
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Quando observados os padrões de níveis de transcrição identificados para mep3 

(Figura 40), constata-se T. rubrum com maior distância em relação às demais espécies e isso 

ocorre devido ao acúmulo significativo da quantidade de transcritos nos tempos de 24 horas. 

Por outro lado, um agrupamento é observado para M. canis e T. interdigitale devido aos 

baixos níveis de transcrição identificados tanto nos tempos de 24 horas como em 96 horas. 

 

 
Figura 40: Heatmap construído com os valores de expressão para mep3. 

 

Na análise de expressão do gene mep4 entre os dermatófitos cultivados em queratina 

(Figura 41), apenas na espécie T. rubrum no tempo de 24 horas (quando comparado à 

condição controle) foi observado um acúmulo significativo da quantidade de transcritos. Na 

matriz de expressão gênica com análise classificatória hierárquica (Figura 42), foi possível 

observar maior distanciamento da espécie T. rubrum em relação às demais.  
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Figura 41: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene mep4 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 

 

 
Figura 42: Heatmap construído com os valores de expressão para mep4. 

 

5.2.3 Leucina-aminopeptidases 

 

5.2.3.1 Análises por Bioinformática 

 

Com o intuito de verificar a similaridade entre os genes que codificam para leucina 

aminopeptidase 1 (Lap1) e leucina aminopeptidase 2 (Lap2) entre os organismos em estudo, 

cujas proteínas atuam na extremidade da cadeia peptídica, foram realizados alinhamentos 

entre os ortólogos, além da comparação de suas estruturas éxon/íntron. 
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Figura 43: (A) Alinhamento do conteúdo gênico entre os genes lap1. A linha vertical indica o deslocamento dos 

segmentos alinhados. (B) Representação esquemática dos genes nos oito dermatófitos em estudo. Os organismos 

estão dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. equinum, T. rubrum, 

T. tonsurans e T. verrucosum. 

 

Para lap1 (Figura 43), verificou-se que a maioria das espécies, com exceção de T. 

tonsurans, apresenta o mesmo número de íntrons.  Outro aspecto importante foi que para T. 

rubrum o gene tem maior tamanho e apresenta diferenças nos tamanhos de éxons em relação 

às outras espécies. Nas análises de similaridade entre os genes, constatou-se que as regiões 

menos similares se encontram nas faixas próximas a 200 e 1.000 pares de base (regiões de 

íntrons na maioria das espécies). Observa-se, também, um deslocamento da região de 
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similaridade na espécie T. rubrum e que os primeiros 750 pares de base, aproximadamente, 

não fazem parte do alinhamento com as outras espécies. 

 

 
Figura 44: Representação esquemática dos genes lap2 nos oito dermatófitos em estudo. Os organismos estão 

dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. equinum, T. rubrum, T. 

tonsurans e T. verrucosum. (*) Isoformas descritas em T. rubrum para o gene representado. 

 

Os resultados para lap2 (Figura 44) mostraram posicionamento e tamanho similar dos 

íntrons na maioria das espécies. A espécie M. gypseum possui um íntron a mais próximo à 

região 3’ UTR (Untranslated Region) do gene, todavia, a sequência disponibilizada nessa 

região possui baixa qualidade, o que sugere uma possível falha no sequenciamento. Nota-se 

também a presença de três isoformas descritas para T. rubrum. Uma pequena diferença no 

tamanho do gene, assim como do primeiro éxon, foi observada quando comparadas as 

espécies T. equinum e T. tonsurans. As regiões próximas a 100-200, 500-600 e 900-1.000 

obtiveram menor taxa de similaridade entre os genes (regiões de íntrons). Assim como em 

lap1, o gene lap2 tem maior tamanho na espécie T. rubrum.  

Para avaliar as modificações pontuais nas regiões de éxon, íntron e 1.000 pares de base 

upstream dos genes que codificam para Lap1 e Lap2, realizou-se uma comparação entre as 

espécies, utilizando como referência M. canis (Tabela 29 e Tabela 30). 

 

(*)
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Tabela 29: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

leucina aminopeptidase 1 (Lap1).  

Referência MCYG_02286

 ARB_03568 H101_03813 MGYG_08250 TEQG_06332 TERG_05652 TESG_07124 TRV_06599

Éxon 132 (11,76%) 145 (12,92%) 108 (9,63%) 145 (12,92%) 114 (10,16%) 146 (13,01%) 138 (12,30%) 

Íntron 40 (32,79%) 43 (32,25%) 40 (32,79%) 49 (40,16%) 24 (19,67%) 51 (41,80%) 37 (30,33%) 

1.000upstream 225 (22,50%) 220 (22,00%) 208 (20,80%) 185 (18,50%) 56 (5,60%) 221 (22,10%) 228 (22,80%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado.  

 
Tabela 30: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

leucina aminopeptidase 2 (Lap2).  

Referência MCYG_06199

 ARB_00494 H101_04588 MGYG_06635 TEQG_05395 TERG_08405 TESG_06750 TRV_01590

Éxon 218 (14,65%) 226 (15,19%) 246 (16,53%) 231 (15,52%) 228 (15,32%) 201 (13,51%) 229 (15,39%) 

Íntron 75 (30,99%) 71 (29,34%) 59 (24,38%) 64 (26,45%) 70 (28,93%) 66 (27,27%) 77 (31,82%) 

1.000uptream 141 (14,10%) 197 (19,70%) 135 (13,50%) 195 (19,50%) 86 (8,60%) 192 (19,20%) 194 (19,40%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado.  

 

Foi possível, de novo, observar que o número de variações encontradas é 

relativamente alto e o motivo é a escolha do genoma de referência (M. canis). Por outro lado, 

quando utilizado T. equinum como referência, os resultados obtidos quando comparados à T. 

tonsurans, ou às outras espécies do gênero Trichophyton, apresentam redução importante no 

número de variações (Tabela 31 e Tabela 32). 

 
Tabela 31: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica leucina aminopeptidase 1 (Lap1).  

Referência TEQG_06332 

 TESG_07124 Trichophyton spp. 

Éxon 1 (0,09%) 85 (7,58%) 

Íntron 1 (0,74%) 29 (21,32%) 

1.000upstream 2 (0,20%) 249 (24,90%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 



Resultados     100 

 

 

 

 

Tabela 32: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica leucina aminopeptidase 2 (Lap2).  

Referência TEQG_05395 

 TESG_06750 Trichophyton spp. 

Éxon 5 (0,34%) 104 (6,99%) 

Íntron 1 (0,35%) 54 (19,08%) 

1.000uptream 2 (0,20%) 105 (10,50%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 

Os resultados apresentados nessa análise mostraram que os percentuais de variações, 

mesmo entre espécies do mesmo gênero, foram maiores em regiões não codificantes (regiões 

de íntrons) e regiões promotoras dos genes. 

As proteínas preditas codificadas por cada um dos genes lap1 e lap2 foram, então, 

submetidas a uma análise de identidade, almejando-se verificar a conservação de suas 

estruturas de aminoácidos. Para isso, uma matriz de distância foi construída indicando as 

divergências encontradas quando comparadas as espécies por pares (Tabela 33 e Tabela 34). 

Os resultados dessa análise mostraram que, para Lap1, T. interdigitale, T. tonsurans e 

T. equinum não possuem diferenças na composição de seus aminoácidos. Por outro lado, a 

maior diferença persiste na espécie M. canis em relação às demais (Tabela 33). 

Para Lap2, foi possível verificar que não há diferença entre as proteínas de T. 

interdigitale e T. equinum. Já em T. tonsurans, uma única variação de aminoácidos foi 

encontrada quando comparada a essas duas outras espécies (Tabela 34). 

 
Tabela 33: Matriz de distância para a proteína leucina aminopeptidase 1 (Lap1).  

 MCYG_02286 ARB_03568 H101_03813 MGYG_08250 TEQG_06332 TERG_05652 TESG_07124 TRV_06599

MCYG_02286 ID   

ARB_03568 28 ID  

H101_03813 27 15 ID  

MGYG_08250 18 19 21 ID  

TEQG_06332 27 15 0 21 ID  

TERG_05652 32 13 24 22 24 ID  

TESG_07124 27 15 0 21 0 24 ID 

TRV_06599 30 2 17 21 17 15 17 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 
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Tabela 34: Matriz de distância para a proteína leucina aminopeptidase 2 (Lap2).  

 MCYG_06199 ARB_00494 H101_04588 MGYG_06635 TEQG_05395 TERG_08405 TESG_06750 TRV_01590

MCYG_06199 ID   

ARB_00494 46 ID  

H101_04588 46 16 ID  

MGYG_06635 70 58 56 ID  

TEQG_05395 46 16 0 56 ID  

TERG_08405 44 8 18 57 18 ID  

TESG_06750 47 17 1 56 1 19 ID 

TRV_01590 46 4 18 58 18 8 19 ID

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 

 

Visando verificar as relações filogenéticas entre as subfamílias das proteínas Lap1 e 

Lap2, cladogramas foram construídos para cada um dos grupos de sequências de aminoácidos 

(Figura 45 e Figura 46). 

Os resultados mostraram padrões de agrupamentos similares entre Lap1 e Lap2. E, 

mais uma vez, não foi possível identificar agrupamentos característicos para os grupos 

antropofílicos, zoofílicos e geofílicos. Observa-se que os grupos formados estão mais 

associados ao gênero de cada espécie.  

 

 
Figura 45: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína leucina 

aminopeptidase 1 (Lap1). 
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Figura 46: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína leucina 

aminopeptidase 2 (Lap2). 

 

Para Lap1 e Lap2, observaram-se cinco subgrupos principais: um subgrupo entre as 

espécies T. verrucosum, A. benhamiae e T. rubrum; um segundo subgrupo entre T. equinum, 

T. tonsurans e T. interdigitale; um terceiro subgrupo contendo apenas M. gypseum; um quarto 

subgrupo com M. canis; por último, um subgrupo que representa o grupo externo formado 

pelas espécies C. immitis e C. posadasii. Outro ponto importante a se destacar é que, ao ser 

apresentadas as estruturas dos genes lap1 e lap2 para T. rubrum, foi identificada maior 

divergência quando comparadas às outras espécies. Essa divergência, inclusive de tamanho, 

não se refletiu em sua estrutura proteica. 

Para encontrar consensos específicos nas regiões promotoras dos genes que codificam 

para Lap1 e Lap2, sequências de 1.000 pares de base upstream de cada uma das espécies, para 

cada um dos genes, foram alinhadas. As Tabelas 35 e 36 apresentam parte da análise realizada 

para leucina aminopeptidase 1 (lap1) e leucina aminopeptidase 2 (lap2), respectivamente. 
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Tabela 35: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene lap1 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 

MCYG_02286 1 2 - 

ARB_03568 1 2 1 

H101_03813 1 2 1 

MGYG_08250 1 2 - 

TEQG_06332 1 2 1 

TERG_05652 1 1 1 

TESG_07124 1 2 1 

TRV_06599 1 2 1 

CPAG_06313 2 - - 

CIMG_08650 1 - - 

M1=TTCAATTTG[CT]TTTCT; M2=CCAG[GA][CT]CC[AG][GC]ATCAC; M3=GAAG[AG]CCTATC[GT]TGC. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 

 
Tabela 36: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene lap2 dos oito dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Identificador do Motivo 

1.000upstream M1 M2 M3 

MCYG_06199 3 2  

ARB_00494 5 3 1 

H101_04588 6 2 1 

MGYG_06635 4 1  

TEQG_05395 6 2 1 

TERG_08405 4 3 1 

TESG_06750 6 2 1 

TRV_01590 6 3 1 

CPAG_05894 2  2 

CIMG_07629 2  1 

M1=[GC][GT]G[ACT][CA]G[AC]TCCCTG[CG][CA]; M2=[GC][CA]AAG[TG][TC]A[TA][TA][TC]GCT[CG]; 

M3=AGT[TC][GT]GGAAG[GA][ACT]AT[GT]. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 
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Os resultados mostraram que os consensos denominados como M1 se encontram em 

todas as espécies analisadas, incluindo o grupo externo. No caso dos consensos denominados 

M2, eles são encontrados apenas em dermatófitos. Por último, observam-se os consensos M3 

ausentes nos organismos do gênero Microsporum. Para lap1 e lap2 não foi possível identificar 

consensos pertencentes apenas ao gênero Microsporum (Tabelas 35 e 36). 

 

5.2.3.2 Expressão gênica 

 

As expressões dos genes lap1 e lap2 também foram analisadas após o cultivo das 

linhagens com queratina nos tempos de 24 e 96 horas. Após a quantificação dos transcritos, 

todas as linhagens e condições foram normalizadas pelo valor de expressão observado na 

espécie M. canis no tempo de 24 horas, seguindo o padrão de análise utilizado nos outros 

genes do trabalho (Figura 47 a Figura 50). 

Pode-se observar que, ao ser comparado o tempo de 24 horas de M. canis, o acúmulo 

de transcritos nas espécies do gênero Trichophyton apresenta níveis significativamente 

menores, tanto no tempo de 24 horas como no de 96 horas (Figura 47). 

 

 
Figura 47: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene lap1 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 
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Figura 48: Heatmap construído com os valores de expressão para lap1. 

 

Quando observados os padrões de níveis de transcrição identificados para lap1, 

constata-se M. canis com maior distância em relação às demais espécies, consequentemente, 

os organismos do gênero Trichophyton formam melhores agrupamentos em relação à 

expressão desse gene (Figura 48). 

A regulação da expressão de lap2 no cultivo em queratina foi diferenciada 

significativamente apenas nas espécies T. rubrum e T. tonsurans, ambas no tempo de 24 horas 

(quando comparadas à condição controle). Observa-se nestas duas espécies um acúmulo 

significativo da quantidade de transcritos nos tempos de 24 horas e uma redução da 

quantidade de transcritos no tempo mais tardio (Figura 49). 

 

 
Figura 49: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene lap2 em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 
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Na matriz de expressão gênica com análise classificatória hierárquica (Figura 50), foi 

possível observar maior distanciamento da espécie T. tonsurans em relação às demais, devido 

à quantidade expressiva do número de transcritos observadas no tempo de 24 horas em 

relação às outras espécies. 

 

 
Figura 50: Heatmap construído com os valores de expressão para lap2. 

 

5.2.4 Dipeptidil peptidase V 

 

5.2.4.1 Análises por Bioinformática 

 

Com o intuito de verificar a similaridade entre os genes que codificam para dipeptidil 

peptidase 5 (DppV) entre os organismos em estudo, foram realizados alinhamentos entre os 

ortólogos, além da comparação de suas estruturas éxon/íntron. 

Para dppV (Figura 51), verificou-se um alto grau de paridade quando observada a 

quantidade e a posição de íntrons. Além disso, é importante ressaltar que embora o gene dppV 

de T. rubrum não esteja identificado no site do Broad Institute, nós o identificamos a partir da 

TERG_12606, após sua realocação e reanotação (Supercontig 11: 290252-292693 +). Para 

isto, procedeu-se com o alinhamento da região do supercontig de T. rubrum, posteriormente, 

com a predição gênica por meio do software Augustus [gene prediction] (http://bioinf.uni-

greifswald.de/augustus/). Nas análises de similaridade entre os genes, também se constatou 

que as regiões menos similares se encontram nas regiões de íntrons na maioria das espécies.  
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Figura 51: Representação esquemática dos genes que codificam para DppV nos oito dermatófitos em estudo. Os 

organismos estão dispostos na seguinte ordem: M. canis, A. benhamiae, T. interdigitale, M. gypseum, T. 

equinum, T. rubrum (Supercontig 11: 290252-292693 +), T. tonsurans e T. verrucosum. 

 

Com vistas a avaliar as modificações pontuais nas regiões de éxon, íntron e 1.000 

pares de base upstream dos genes que codificam para DppV, realizou-se uma comparação 

entre as espécies utilizando como referência M. canis (Tabela 37).  

 
Tabela 37: Número de variações entre M. canis e outras espécies de dermatófitos para o gene que codifica 

dipeptidil peptidase V (DppV).  

Referência MCYG_01626

 ARB_06651 H101_03870 MGYG_04446 TEQG_02326 (*) TESG_00772 TRV_02418

Éxon 265 (12,15%) 274 (12,56%) 317 (14,53%) 275 (12,61%) 275 (12,61%) 274 (12,56%) 236 (10,82%) 

Íntron 61 (24,02%) 74 (29,13%) 55 (21,65%) 68 (26,77%) 80 (31,50%) 68 (26,77%) 70 (27,56%) 

1.000upstream 118 (11,80%) 135 (13,50%) 151 (15,10%) 123 (12,30%) 130 (13,00%) 121 (12,10%) 116 (11,60%) 

(*)T. rubrum CBS 118892: Supercontig 11: 290252-292693 + 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado.  

 

O número de variações encontradas é relativamente alto e o motivo é a escolha do 

genoma de referência (M. canis). Quando utilizado T. equinum como referência, os resultados 

obtidos, quando comparados a T. tonsurans ou às outras espécies do gênero Trichophyton, 

apresentam redução no número de variações (Tabela 38). 
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Tabela 38: Número de variações entre T. equinum e T. tonsurans e outras espécies do gênero Trichophyton para 

o gene que codifica dipeptidil peptidase V (DppV).  

Referência TEQG_02326 

 TESG_00772 Trichophyton spp. 

Éxon 1 (0,05%) 103 (4,72%) 

Íntron 0 (0,00%) 38 (14,02%) 

1.000upstream 2 (0,20%) 67 (6,70%) 

Os valores apresentados entre parênteses como porcentagem representam o número de variações em relação ao 

tamanho do segmento analisado. 

 

Os resultados apresentados nessa análise mostraram que os percentuais de variações, 

ainda que entre espécies do mesmo gênero, foram maiores em regiões não codificantes 

(regiões de íntrons) e regiões promotoras dos genes.  

As proteínas preditas codificadas por DppV foram submetidas a uma análise de 

identidade. Uma matriz de distância foi construída indicando as divergências encontradas 

(Tabela 39). 

 
Tabela 39: Matriz de distância para a proteína dipeptidil peptidase V (DppV).  

 MCYG_01626 ARB_06651 H101_03870 MGYG_04446 TEQG_02326 (*) TESG_00772 TRV_02418

MCYG_01626 ID   

ARB_06651 59 ID  

H101_03870 65 18 ID  

MGYG_04446 85 58 56 ID  

TEQG_02326 67 20 2 58 ID  

(*) 66 12 20 57 22 ID  

TESG_00772 66 19 1 57 1 21 ID 

TRV_02418 60 3 15 58 17 13 16 ID

(*) Proteína predita para T. rubrum CBS 118892: Supercontig 11: 290252-292693 + 

Nas linhas e colunas, estão representadas as proteínas para cada uma das espécies analisadas. O cruzamento de 

uma linha com uma coluna representa a distância estimada entre as sequências de aminoácidos correspondentes. 

ID=Identidade. 

 

A sequência da proteína DppV de T. rubrum foi gerada por meio da retirada dos 

íntrons preditos pelo software Augustus e posteriormente traduzida pelo software ExPASy 

Translate (http://web.expasy.org/translate/).  

Os resultados da análise de identidade mostraram que, para DppV, comparações entre 

as espécies do gênero Trichophyton apresentam menor diferença na composição de seus 
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aminoácidos. Por outro lado, M. canis e M. gypseum possuem valores expressivos no número 

de aminoácidos divergentes (Tabela 39). 

As relações filogenéticas entre as proteínas DppV das espécies analisadas foram 

preditas e representadas na Figura 52. 

 

 
Figura 52: Relação filogenética entre os dermatófitos com base nas sequências da proteína dipeptidil peptidase 

V (DppV). 

 

 Os resultados mostraram padrões de agrupamentos similares às outras proteínas do 

estudo. De novo, não foi possível identificar agrupamentos característicos para os grupos 

antropofílicos, zoofílicos e geofílicos.  

Visando encontrar consensos específicos nas regiões promotoras dos genes que 

codificam para DppV, sequências de 1.000 pares de base upstream de cada uma das espécies 

foram alinhadas. A Tabela 40 apresenta parte da análise realizada para dipeptidil peptidase V 

(dppV). 

Os resultados revelaram que os consensos denominados como M1 se encontram em 

todas as espécies analisadas, incluindo o grupo externo. No caso dos consensos denominados 

M2, eles são encontrados apenas em dermatófitos. Por último, observavam-se os consensos 

M3 ausentes nos organismos do gênero Microsporum, além do grupo externo. Não foi 

possível identificar consensos pertencentes apenas ao gênero Microsporum (Tabela 40). 
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Tabela 40: Amostra de sequências consenso obtidas por meio do alinhamento da região 1.000 pares de base 

upstream do gene dppV dos dermatófitos em estudo, incluindo dois organismos como grupo externo. 

 Motivos identificados 

1.000upstream M1 M2 M3 

MCYG_01626 4 1 - 

ARB_06651 5 1 1 

H101_03870 5 1 1 

MGYG_04446 7 1 - 

TEQG_02326 6 1 1 

T. rubrum CBS 118892: Supercontig 11: 289252-290251 + 5 1 1 

TESG_00772 6 1 1 

TRV_02418 6 1 1 

CPAG_04152 1 - - 

CIMG_10883 1 - - 

M1=C[CA][GC]AA[GT][CG]T[CT][GA][CT]; M2=ACCAGGTTGAAATCC; M3= GAACATGAGCT[AG]GAG. 

(*) O colchete é usado para denominar um conjunto e representa a ocorrência de uma de suas bases na posição. 

 

5.2.4.2 Expressão gênica 

 

A expressão do gene dppV foi analisada após o cultivo das linhagens com queratina 

nos tempos de 24 e 96 horas. Assim como nos outros experimentos do trabalho, após a 

quantificação dos transcritos, todas as linhagens e condições foram normalizadas pelo valor 

de expressão observado na espécie M. canis, no tempo de 24 horas (Figura 53). 

Ao ser comparado o tempo de 24 horas de M. canis, T. rubrum apresenta níveis 

significativamente aumentados no acúmulo de transcritos para os tempos de 24 e 96 horas, o 

mesmo ocorre com T. equinum (24 horas). Os resultados para T. interdigitale (24 horas) 

também demonstram quantidade de transcritos maiores quando comparados à condição 

controle. Os resultados mostraram que T. equinum e T. interdigitale apresentam maiores 

valores em tempos iniciais (24 horas), que é reduzido significativamente no tempo mais 

prolongado do cultivo. Por outro lado, para T. rubrum foi observada quantidade expressiva do 

número de transcritos no tempo de 96 horas (Figura 53 e Figura 54). 
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Figura 53: Gráfico dos valores de expressão relativa (fold change) para o gene dppV em cinco dos dermatófitos 

em estudo. Para cada organismo, o gráfico apresenta os valores em 24 horas e 96 horas. 

 

 
Figura 54: Heatmap construído com os valores de expressão para dppV. 

 

Na matriz de expressão gênica com análise classificatória hierárquica (Figura 54), foi 

possível observar maior distanciamento da espécie T. rubrum em relação às demais, devido à 

quantidade expressiva do número de transcritos observados (96 horas), em relação às outras 

espécies. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
 

Thus, the task is not so much to see what no one yet has seen, but to think what nobody yet 

has thought about that which everybody sees. 

Arthur Schopenhauer 
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VI. Discussão 
 

As técnicas utilizadas aqui possibilitaram a análise comparativa dos dermatófitos, 

proporcionando uma comparação molecular e evolucionária entre esses fungos no que diz 

respeito aos genes envolvidos no processo de degradação de queratina e esta visão holística é 

necessária para que haja maior entendimento dos mecanismos envolvidos na patogenicidade 

desses dermatófitos. 

Os avanços nas tecnologias de sequenciamento estão mudando o ritmo de projetos de 

genoma e têm contribuído para o crescente volume de dados genômicos. Isso é acompanhado 

pelo aumento da capacidade dos recursos computacionais para processar e traduzir os dados 

brutos em informações significativas.  

Neste estudo, dados de sequenciamento NGS (Next-generation sequencing) foram 

utilizados em procedimentos de montagem "de novo" para fins de comparação com resultados 

obtidos no processo de montagem, usando um genoma como referência. Verificou-se na 

montagem "de novo" que T. interdigitale (H6) apresentou melhores resultados quando 

comparado com a montagem realizada por referência. O número de contigs resultantes do 

sequenciamento "de novo" foi cerca de 4 vezes menor do que o obtido para a tentativa 

anterior, sendo que, quanto maior a cobertura, menor o número de contigs (significando que 

os fragmentos de DNA foram montados por completo). A montagem de pequenos segmentos 

de DNA é uma estratégia desafiadora, mas que se apresentou rápida e eficiente na montagem 

deste genoma. Para que esta montagem atingisse melhores resultados, optou-se pelo envio dos 

contigs, obtidos na confecção deste trabalho, ao Broad Institute, assim, foi possível unir os 

sequenciamentos obtidos pelos dois grupos, resultando em uma melhor disponibilização do 

genoma de T. interdigitale (H6). 

Os demais resultados aqui apresentados podem ser enquadrados em duas frentes 

principais: a análise comparativa da relação entre os dermatófitos, no que diz respeito à 

estrutura genômica de genes que codificam proteínas envolvidas no processo de degradação 

de queratina, e a análise comparativa da expressão desses genes durante a mimetização do 

processo infeccioso. A modulação da expressão dos genes é um importante mecanismo, pois 

tem um papel fundamental na resposta aos estímulos ambientais, ao controle do metabolismo 
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celular frente às reações adversas, às mudanças abióticas e/ou nutricionais e, finalmente, à 

adaptação em novos nichos parasitados.  

A análise de endo e exoproteases (que constituem uma importante maquinaria capaz 

de digerir uma cadeia polipeptídica intacta em peptídios curtos e aminoácidos) foi o objetivo 

principal deste trabalho, que culminou na identificação de padrões diferenciados entre as 

espécies no que diz respeito à estrutura e à expressão dos genes analisados.  

 Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que tanto para o grupo das 

endoproteases, como para o das exoproteases, ocorre variabilidade minuciosa em relação à 

estrutura genômica entre as espécies, todavia, diferenças significativas acontecem quando 

comparados seus níveis transcricionais em resposta à queratina. 

Inicialmente, foram realizadas análises comparativas do conteúdo gênico. É possível 

analisar os genes alinhando-os e utilizando um dos algoritmos de análise de sequências 

descritos na literatura. No entanto, isso só deve ser feito com genomas de espécies próximas, 

uma vez que mudanças na estrutura do DNA (inserções, deleções, inversões, rearranjos, 

trocas e duplicações) ocorrem com uma taxa elevada e dificultam o processo de análise. 

 A etapa crucial desse tipo de análise é determinar se as sequências comparadas são ou 

não homólogas, isto é, descendem ou não de uma sequência ancestral comum, estabelecendo-

se equivalência entre as partes comparadas. 

 Pôde-se verificar por meio do algoritmo escolhido um alto grau de similaridade entre 

todas as espécies selecionadas. As endo e exoproteases secretadas por dermatófitos também 

são similares às de outras espécies, como por exemplo, Aspergillus spp. Porém, as 

endoproteases secretadas pelos dermatófitos são múltiplas (JOUSSON et al., 2004a; 

MARTINEZ et al., 2012). Jousson et al. (2004a) afirmaram que eventos de duplicações de 

genes ancestrais geraram famílias codificadoras de proteases secretadas e necessárias para a 

instalação da dermatofitose. 

 A comparação de ORFs (Open Reading Frame) preditas para as subtilisinas sub3, 

sub5 e sub7, para as metaloproteases mep3 e mep4, para as leucina-aminopeptidases lap1 e 

lap2 e para a dipeptidil peptidase V (dppV), entre os oito dermatófitos em estudo, revelou uma 

colinearidade das estruturas íntron-éxon na grande maioria das vezes.  

 As subtilisinas são serino proteases características como fator de virulência de 

dermatófitos. Brouta et al. (2001) identificaram sua presença em M. canis por meio de 

screening em biblioteca de DNA utilizando sonda heteróloga, baseada na sequência de outras 
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serino proteases fúngicas. No presente trabalho, para os genes desse grupo, foi observada a 

presença de três íntrons em sub3, sub5 e sub7 (com exceção de sub7 com padrões 

diferenciados para T. rubrum, A. benhamiae e T. verrucosum). Jousson et al. (2004a) 

clonaram 7 genes de subtilisinas de T. rubrum (incluindo sub3, sub5 e sub7), avaliando a 

atividade queratinolítica dessas SUBs e destacando a ótima atividade em pH alcalino. 

 Outra classe de proteases secretadas por dermatófitos é a de metaloproteases (MEPs) – 

enzimas que possuem um íon acoplado em seu sítio catalítico. Jousson et al. (2004b) 

caracterizaram estes genes para as espécies T. rubrum, T. mentagrophytes e M. canis  e 

apontaram que, com exceção de mep2, todos os genes MEPs possuem quatro íntrons 

localizados em posições conservadas, quando comparados 5 tipos de metaloproteases (mep1-

5). No presente trabalho, a presença de quatro íntros em mep3 e mep4 para a grande maioria 

das espécies do estudo corrobora com os resultados dos autores citados. Vale ressaltar que o 

gene mep3 de T. interdigitale apresentou tamanho inferior em relação à sua ORF predita e que 

a espécie T. equinum apresentou grande região de baixa qualidade na sequência 

disponibilizada para mep3.  

 Em uma investigação detalhada dos alinhamentos das sequências nucleotídicas, 

realizados para os genes MEPs e para os genes SUBs, observou-se que ambos possuem 

conteúdo gênico altamente conservado, como mencionado anteriormente, principalmente em 

regiões codificadoras. Ao serem comparadas as oito espécies do estudo e com a utilização de 

M. canis como referência, verifica-se uma divergência relativa3 em torno de 10% a 20%, 

levando-se em conta apenas as regiões de éxons. Por outro lado, a divergência relativa é em 

média de 30% a 40% quando analisadas apenas as regiões de íntrons. Estudos sugerem que 

uma grande parcela dos fragmentos pertencentes às regiões não codificadoras intragênicas 

produzam RNAs não codificadores (RNAs intrônicos), os quais podem contribuir para o 

controle das proteínas que regulam a transcrição do DNA em RNA. RNAs não codificadores 

podem constituir mais um fator que determina as diferenças entre os diversos organismos 

(OLIVEIRA et al., 2011). 

 As subtilisinas e as metaloproteases das espécies T. tonsurans e T. equinum 

compartilham alto grau de similaridade (em regiões de íntrons e de éxons). Os resultados 

demonstraram as maiores divergências relativas em sub5 (0,25% em regiões de exon) e mep3 

(0,16% em regiões de íntrons), o que deve ser considerado muito pequeno. Já foi citado que 
                                                 
3 Representa o número de variações em relação ao tamanho do segmento analisado. 
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essas duas espécies têm pouca divergência (0,2%) apesar de pertencerem a distintos nichos 

ecológicos (uma é antropofílica e a outra zoofílica) (WHITE et al., 2008). Análises 

comparativas de genomas e busca por polimorfismos de um único nucleotídeo têm revelado 

cada vez mais a natureza complexa da estrutura e organização dos genomas, além da enorme 

diversidade genética entre organismos (muito acima daquela esperada, mesmo entre isolados 

de uma mesma espécie), levando a questionamentos importantes sobre os mecanismos pelos 

quais esses micro-organismos evoluem e como devem ser classificados taxonomicamente 

(COENYE et al., 2005; BINNEWIES et al., 2006). 

 Análises de sintenia foram realizadas com o objetivo de estudar vizinhanças entre os 

genes pertencentes ao estudo. Sintenia foi um termo originalmente cunhado para designar a 

presença de dois ou mais loci gênicos (próximos ou não) no mesmo cromossomo. Refere-se 

também a duas regiões de genomas distintos que mostram considerável grau de similaridade 

de sequência entre si e algum grau de conservação da ordem dos genes nessas regiões e que, 

portanto, têm probabilidade de descender de um ancestral comum (MORENO-HAGELSIEB 

et al., 2001). 

 Mais uma vez, constatou-se colinearidade entre os genes vizinhos quando comparadas 

algumas das espécies, principalmente, quando se tratam do mesmo gênero. Entre os maiores 

graus de identidade observados, quando analisamos a sintenia gênica estão as espécies T. 

rubrum e A. benhamiae, a primeira antropofílica e a segunda zoofílica. Novamente, foi 

possível observar grande similaridade entre as espécies T. equinum e T. tonsurans (ambas 

também distintas em relação ao nicho do hospedeiro). 

As relações filogenéticas, no passado, foram construídas com uma visão fenotípica e 

das características anatômicas dos organismos. Hoje em dia, dados moleculares, que incluem 

sequências de proteínas e de DNA, são utilizados para a construção de árvores filogenéticas. 

 Segundo (KONDRASHOV, 1999), os produtos dessas análises têm fornecido as 

melhores evidências disponíveis para alguns fenômenos evolutivos e, em alguns casos, levado 

ao refinamento de antigos conceitos. 

 A duplicação de genes em genomas de eucariotos leva à formação de famílias gênicas 

variáveis em relação ao número e tamanho de membros (diferentes tecidos, células ou 

organelas), e em relação ao tempo (diferentes estágios de desenvolvimento). A homologia 

dessas sequências permanece maior ou menor de acordo com a taxa de mutação e “erros” de 

crossing-over (WAGNER, 2002). 
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 Entre as proteínas ensaiadas neste trabalho foi possível detectar variação de sequência 

entre as espécies de dermatófitos. Estes dados possibilitaram a construção de árvores 

filogenéticas, nas quais observou-se que T. equinum, T. tonsurans e T. interdigitale pertencem 

ao mesmo grupo monofilético, A. benhamiae e T. verrucosum formam um segundo grupo e 

que T. rubrum, muitas vezes, possui um pequeno número de substituições, fazendo com que 

essa espécie se aproxime desse último grupo. Foi visto, ainda, que M. canis é facilmente 

separado desses grupos com base nas mutações observadas. A diferenciação entre T. 

tonsurans e T. equinum é muito limitada nessas regiões, referentes a um pequeno número de 

substituições de aminoácidos (entre 0 e 1 aminoácidos, com exceção da Mep3, com 21 

substituições). A extensão das linhas entre as relações filogenéticas representa a duração no 

tempo em relação à origem das espécies analisadas. Foi possível observar na grande maioria 

dos cladogramas apresentados que T. tonsurans e T. equinum possuem as mesmas origens, 

estão no mesmo ramo e não apresentam diferenças em relação ao tempo de surgimento das 

espécies. Várias regiões podem não ter resolução suficiente para a discriminação de espécies 

dentro do mesmo gênero, especialmente, quando a taxa de substituição de cada uma delas é 

baixa e/ou o período de especiação dos acessos testados é recente (SILVA et al., 2013).  

 A identificação computacional de sítios de ligação de fatores de transcrição é a 

primeira etapa no estudo de uma região promotora. Diversos softwares e bancos de dados 

públicos estão disponíveis para a predição de sítios de ligação putativos em sequências de 

DNA, por meio de análise comparativa entre sequências. Em buscas realizadas em um banco 

de dados de sítios de ligação identificados para S. cerevisiae, foi possível detectar variação do 

número de sítios observados entre as espécies de dermatófitos testadas. Em sub7, pôde-se 

destacar uma diferença significativa no número de sítios de ligação para o fator transcricional 

Tec1p (CATTCY) em M. gypseum, comparado aos outros dermatófitos. Segundo Borneman 

et al. (2006), entre outros fatores, Tec1p (pertencente à via das MAP quinases) é um regulador 

chave no crescimento de pseudo-hifas. Esse experimento foi realizado utilizando linhagens 

diploides de S. cerevisiae, quando expostas a ambientes pobres em nitrogênio. 

Outro sítio de ligação com grande ocorrência na região promotora de vários genes 

analisados foi para Stb5p, que é um ativador transcricional de resistência multidrogas. Porém, 

acredita-se que sua sequência consenso (CGGNS) tenha contribuído para isso, haja vista que a 

possível redundância de bases em algumas posições da sequência consenso e o pequeno 

tamanho da sequência facilitem o alinhamento ao acaso com as sequências das regiões 
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promotoras dos organismos. Para verificar esta possibilidade, buscas por sítios de ligação de 

Stb5p também foram realizadas nas regiões promotoras dos genes actin (act), glyceraldehyde 

3-phosphate dehydrogenase (gapdh) DNA-dependent RNA polymerase II RPB140 (rpb2) e 

Tubulin beta chain (ß-tub). Realmente, foi possível observar que o consenso para Stb5p 

ocorre com grande frequência na região promotora de todos estes genes definidos como 

controle (resultados não mostrados). 

O consenso para o fator de transcrição Ash1p é um dos sítios de ligação mais 

presentes em sub3. Ash1p também é necessária para o crescimento de pseudo-hifas em S. 

cerevisiae; associado a uma cascata reguladora da transcrição que, em resposta à privação de 

nitrogênio, ativa a expressão do gene flo11 (codifica uma proteína da superfície celular que é 

necessária para o crescimento de pseudo-hifas) (CHANDARLAPATY e ERREDE, 1998; 

PAN e HEITMAN, 2000). Como observado, quando analisado o sítio de ligação Stb5p 

(CGGNS), a possível redundância de bases nas posições 4 e 5 da sequência consenso, além, 

de seu tamanho (apenas cinco pares de base), dificulta esse tipo de análise e propicia a 

ocorrência de falsos positivos.  

Sendo assim, com o objetivo de verificar o tamanho ideal para se detectar uma 

sequência consenso não aleatória, realizou-se um teste que demonstrou que sequências com 

tamanho de pelo menos 14 pb (pares de base) aumentam consideravelmente sua eficiência 

quando são analisadas regiões de 5 Mb. Vale ressaltar que esse tamanho de sequência 

consenso, possivelmente, será inferior quando o estudo for realizado em sequências de 1.000 

pb (tamanho médio de regiões promotoras). Estes estudos não foram realizados até o 

momento, devido aos cuidados que se deve ter quando são focadas as probabilidades de 

ocorrência de cada uma das bases de nucleotídeo para essas regiões específicas. Sabe-se que 

as regiões promotoras são ricas em G+C e, dessa maneira, probabilidades diferenciadas 

deverão ser testadas para cada base nucleotídica. 

Ainda em relação às regiões promotoras, foi possível identificar sequências consenso 

após alinhamento das regiões promotoras dos genes homólogos de todos os dermatófitos. 

Alguns destes consensos foram encontrados em todos os dermatófitos selecionados, porém, 

ausentes nos organismos pertencentes ao grupo externo, sugerindo que os mesmos estejam 

relacionadas às espécies de dermatófitos. Algumas sequências consenso, preditas no estudo, 

foram encontradas nos organismos do gênero Microsporum, por outro lado, ausentes no 

gênero Trichophyton. O inverso também foi observado. O que sugere que esses consensos 
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estariam relacionados aos gêneros específicos. O número de ocorrência de cada sequência 

consenso variou de acordo com o organismo, sugerindo que possa ser um dos fatores que 

contribuam na especificidade ao hospedeiro. Alguns consensos foram identificados em todas 

as sequências analisadas (incluindo o grupo externo), o que aumenta a possibilidade de 

estarem relacionados à função básica do gene. É importante ressaltar que a união de fatores de 

transcrição aos seus motivos específicos de ligação na região promotora pode alterar a 

transcrição e determinar características fenotípicas. 

 Diante dos dados aqui analisados por meio da bioinformática e segundo estudos 

realizados por outros grupos, as proteases possuem sequências altamente conservadas entre os 

dermatófitos, mas com seu nível de secreção diferenciado entre as espécies (GIDDEY et al., 

2007). Nesse caso, sugere-se que as diferentes escolhas de habitat poderiam estar relacionadas 

com uma expressão diferencial de genes que codificam proteínas proteolíticas homólogas 

(GIDDEY et al., 2007; MARTINEZ et al., 2012). 

Enzimas secretadas, tais como fosfolipases, peptidases e proteases, são cruciais para a 

virulência dos dermatófitos, uma vez que esses agentes patogênicos infectam o estrato córneo, 

unhas ou cabelo (GHANNOUM, 2000; JOUSSON et al., 2004b). Durante a infecção, as 

carboxipeptidases podem contribuir para a virulência de T. rubrum, cooperando com 

endoproteases e aminopeptidases para degradar tecidos queratinizados compactos em péptidos 

curtos e aminoácidos, que podem ser assimilados (ZAUGG et al., 2008). 

Em relação ao desenvolvimento radial dos dermatófitos, Martins (2015) observou 

padrões diferenciados de crescimento quando comparados meio MEA e meio mínimo 

suplementado com queratina de origem bovina. A autora verificou que em meio MEA a 

espécie T. equinum apresenta rápida progressão radial, seguida por T. interdigitale, T. rubrum, 

M. canis e, por último, T. tonsurans. Entretanto, em meio mínimo suplementado com a 

mesma queratina utilizada neste trabalho, T. interdigitale apresenta maior taxa de 

crescimento, seguida de T. rubrum, T. equinum, M. canis e T. tonsurans. Por último, ela 

observou que as duas maiores taxas de crescimento foram de espécies antropofílicas (T. 

interdigitale e T. rubrum), demonstrando não haver restrição com relação à fonte de carbono 

ser de origem animal. 

Análises de um secretoma de A. benhamiae, durante o crescimento em queratina, 

confirmaram que as proteases pertencem ao maior grupo de proteínas secretadas. A expressão 

de alguns genes que codificam tais proteínas foi confirmada, induzida ou reprimida durante a 
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infecção de A. benhamiae, utilizando queratinócitos (BURMESTER et al., 2011). Nos 

resultados aqui levantados, constatou-se níveis de acúmulo de transcritos diferenciais entre os 

organismos testados e entre tempos de cultivo (24 horas e 96 horas). Vale ressaltar que não foi 

possível realizar as análises utilizando a técnica de PCR quantitativa em tempo real, a partir 

de transcrição reversa (RT-qPCR), para alguns dos dermatófitos selecionados. Entre as 

espécies não testadas, temos: M. gypseum, que apresentou quantidade de microconídios 

insuficiente para a realização dos experimentos, além das espécies A. benhamiae e T. 

verrucosum, que não foram adquiridas. 

Vários genes de A. benhamiae que codificam endo e exoproteases foram induzidos 

durante crescimento in vitro em queratina e soja, quando comparados ao crescimento em meio 

Sabouraud. Membros das famílias das subtilisinas, Sub3 e Sub4 e das fungalisinas, Mep1, 

Mep3 e Mep4 foram fortemente expressos. Uma expressão significativa de genes que 

codificam exoproteases também foi detectada, e entre elas estão: leucina-aminopeptidases 

Lap1 e Lap2, Dipeptidil peptidases DppIV e DppV, metalocarboxipeptidase MCPA e serina 

carboxipeptidase SCPB. Surpreendentemente, nenhum dos genes que codificam essas 

proteínas (com exceção das subtilisinas) foi induzido durante testes realizados por meio da 

infecção de porquinhos da índia (análise in vivo). Nas comparações entre os experimentos 

realizados in vitro e in vivo, Sub3 foi ativada durante a infecção, mesmo que a um nível 

comparativamente baixo. Em contraste, verificou-se que Sub6 não foi detectada durante o 

crescimento in vitro sobre a queratina, mas apresentou regulação positiva in vivo. Além 

desses, genes que codificam Sub1, Sub2 e Sub7 também foram induzidos nos experimentos in 

vivo (STAIB et al., 2010). 

Nos resultados obtidos no presente trabalho verificou-se elevados acúmulos de 

transcritos de sub3, sub7 e mep3, principalmente em organismos do gênero Trichophyton. Em 

T. equinum (meio de cultivo contendo queratina bovina como única fonte de nutrientes no 

tempo de 96 horas) sub3 apresentou um nível de acúmulo de transcritos 800 vezes maior que 

em M. canis (mesmo meio em 24 horas). T. rubrum exibiu 8.000 vezes mais transcritos de 

sub7 acumulados em relação a M. canis (mesmo meio e tempo de cultivo - 24 horas) e que a 

quantidade de transcritos de mep3 acumulado foi superior a 500 vezes também em relação a 

M. canis (mesmo meio e tempo de cultivo - 24 horas). 

Em biblioteca de cDNA de T. rubrum cultivado em meio com soja foi encontrado um 

número abundante de ESTs que codificam as subtilisinas Sub3 e Sub5, as fungalisinas Mep1 
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e Mep3, além de leucina aminopeptidase 2 (Lap2) (ZAUGG et al., 2009).  Os autores também 

analisaram T. rubrum crescido em meio com queratina mais soja comparado a T. rubrum 

crescido em Sabouraud. Foi possível identificar que sub3 e sub4, mep3 e mep4 foram 

fortemente induzidos, por outro lado, sub5 apresentou indução moderada no meio contendo a 

proteína (ZAUGG et al., 2009). No presente trabalho, para os genes que codificam as 

subtilisinas Sub3 e Sub5, foi observado padrão similar de expressão, com sub3 apresentando 

altos níveis de expressão relativa em organismos do gênero Trichophyton, quando 

comparados à Microsporum, e sub5 com indução moderada quando comparados os dois 

gêneros. Dados que corroboram com os resultados dos autores citados. 

Nos tempos de 24 horas, verificou-se uma colinearidade quando comparados os níveis 

de acúmulo de transcritos sub5 com o desenvolvimento radial observado por Martins (2015). 

Sugere-se que, quanto maior a taxa de germinação nas condições avaliadas, maior será a 

necessidade de mRNA de sub5 em tempos iniciais (24 horas). 

Neste estudo, a espécie T. tonsurans apresentou níveis reduzidos do acúmulo de 

mRNA no tempos iniciais de cultivo (24 horas) para a maioria das proteases analisadas. 

Achterman et al. (2011) indicaram menor conidiação para T. tonsurans em relação às espécies 

M. canis, T. rubrum e T. equinum. 

T. rubrum apresentou acúmulo significativo da quantidade de transcritos nos tempos 

de 24 horas para as endopeptidases (SUBs e MEPs) do presente estudo, quando comparados 

aos tempos de 96 horas. Sugere-se que a maior produção destes transcritos possa se relacionar 

com a atividade das enzimas e, consequentemente, aumentar seu poder de infecção. 

O início do processo de infecção por dermatófitos depende do pH ácido da pele, e a 

instalação e manutenção da infecção dependem da alcalinização do ambiente (FERREIRA-

NOZAWA et al., 2003; MARTINEZ-ROSSI et al., 2004). Martins (2015) indica que durante 

o crescimento dos dermatófitos o pH dos meios de cultivo atinge, aproximadamente 8,0 para 

as espécies M. canis, T. equinum, T. rubrum e T. tonsurans, ultrapassando 8,0 apenas para T. 

interdigitale ao final do mesmo tempo analisado neste estudo (96 horas). Vale ressaltar que a 

alcalinização do meio proporciona um ambiente adequado para a atuação da maioria das 

proteases queratinolíticas (TSUBOI et al., 1989; JOUSSON et al., 2004a), que são enzimas 

essenciais para os processos infectivos. De modo geral, verificou-se que os genes que 

codificam proteases secretadas foram induzidos nos dermatófitos em estudo. Sugere-se que os 

aumentados níveis de transcritos, mesmo em tempos inferiores a 96 horas, estejam 
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relacionados à tentativa de produzir material suficiente para garantir a quebra da queratina por 

essas enzimas, com o objetivo de adesão dos dermatófitos ao substrato. 

O meio Sabouraud é conhecido por induzir uma menor atividade proteolítica por 

dermatófitos do que os meios contendo proteínas como única fonte de carbono e nitrogênio 

(JOUSSON et al., 2004a; JOUSSON et al., 2004b; MONOD et al., 2005). Embora a 

utilização de queratina supostamente tenha papel importante na patogenicidade dos 

dermatófitos, todo processo de adaptação do hospedeiro durante a infecção parece ser mais 

complexo. Análises do transcriptoma de A. benhamiae mostraram que apenas algumas das 

proteases normalmente induzidas por queratina foram encontradas fortemente induzidas 

durante a interação fungo-queratinócito (BURMESTER et al., 2011). 

A sinergia entre endo e exoproteases é provável que seja essencial para a virulência 

dos dermatófitos, uma vez que estes fungos crescem preferencialmente em tecidos 

queratinizados (MONOD et al., 2005). Estudos demonstraram que a atividade de 

aminopeptidases (da classe das exoproteases) foi detectada a partir do sobrenadante de cultura 

e micélio de diferentes espécies de fungos, e que essa atividade exoproteolítica poderia 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento dos fungos durante a infecção. É 

altamente provável que apenas os aminoácidos ou peptídeos curtos digeridos de queratina 

possam ser usados pelos dermatófitos como fonte de nutriente para o crescimento in vivo (DE 

BERSAQUES e DOCKX, 1973; MONOD et al., 2005). A natureza das aminopeptidases 

secretadas em T. rubrum foi investigada em experimentos de Monod et al. (2005) e os autores 

sugerem atividade ótima com pH 8,5 para Lap1 e pH 7,0 para outras LAPs (entre elas, Lap2).  

Por meio do presente trabalho, constatou-se que lap1 apresentou níveis bastante 

reduzidos do acúmulo de transcritos para as espécies do gênero Trichophyton (tempos de 24 

horas e 96 horas), quando comparados à M. canis (24 horas). Em relação à lap2, observou-se 

redução do acúmulo de mRNA nos tempos de 96 horas para todas as espécies, quando 

comparadas aos tempos de 24 horas. Sugere-se que o acúmulo de transcritos de lap2 não é tão 

necessário para o crescimento de todas as espécies de dermatófitos em queratina, após 96 

horas de cultivo, quando o pH do meio já está alcalino.  

Beauvais et al. (1997) relataram em estudos com Aspergillus fumigatus que DppV foi 

ativada ao longo de um grande intervalo de valores de pH (entre 6 e 8), com atividade ótima 

em pH 6,5, independentemente do substrato utilizado. Os autores ainda apontaram, em 

relação à influência do pH na atividade de DppV, maiores valores de atividades em pH 6,0, 
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atingindo o pico de atividade (para a enzima) em pH 6,5 e redução significativa em pH 8,0. 

Na análise do gene que codifica a proteína DppV foi observado, no presente trabalho, que nos 

tempos de cultivo de 24 horas, as espécies T. equinum e T. interdigitale, apresentam um 

expressivo acúmulo de mRNA, diminuindo nos tempos tardios (96 horas). Por outro lado, 

uma inversão deste padrão de modulação ocorre para T. tonsurans e T. rubrum. Este último 

alcançando significativo aumento no acúmulo de mRNA (cerca de 35 mil vezes) em relação 

ao controle. Foi possível observar também a baixa expressão deste gene em M. canis, 

independente do tempo de cultivo. 

Portanto, embora a sequência das proteases seja altamente conservada entre as 

espécies de dermatófitos, a expressão destes genes é variável, dependendo da espécie. A 

variação do nível de secreção de algumas destas proteases entre os dermatófitos já havia sido 

observada, conforme mencionado acima, o que corrobora nossos resultados. 

Consequentemente, este conjunto protéico com funções sinérgicas e provavelmente 

compensatórias, que não é idêntico para todas as espécies, contribui para os diferentes graus 

de reações inflamatórias no hospedeiro, bem como para a especificidade patógeno-

hospedeiro. 

Os resultados alcançados neste trabalho podem se tornar atraentes para estudos futuros 

sobre a relação patógeno-hospedeiro e auxiliar no entendimento da biologia desses fungos, 

representando um avanço no conhecimento desses dermatófitos, no que diz respeito a genes 

envolvidos no processo de degradação de queratina e, consequentemente, na virulência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 
 

The scientist is not a person who gives the right answers, he's the one who asks the right 

questions. 

Claude Lévi-Strauss 
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VII. Conclusões 
 

É notável o alto grau de conservação entre as sequências dos genes selecionados neste 

estudo, comprovando a existência de sinal filogenético e derivação de um mesmo ancestral. 

Apesar desta conservação, observaram-se maiores índices de polimorfismo de um único 

nucleotídeo em regiões intrônicas, o que pode se constituir em um fator que determina as 

diferenças entre os organismos. 

Através do alinhamento da região promotora de genes que codificam cada protease 

foram revelados consensos que podem ser específicos para dermatófitos e consensos gênero-

específico. 

As sequências das proteínas subtilisinas, metaloproteases, leucina-aminopeptidases e 

dipeptidil peptidase estão associadas aos gêneros e não ao habitat de cada dermatófito.  

O uso do PCR em tempo real possibilitou a análise da expressão diferencial 

comparativa entre os genes que codificam proteases em dermatófitos, durante a mimetização 

do processo infeccioso, estabelecendo um padrão de resposta diferenciada mesmo entre 

espécies pertencentes ao mesmo gênero e que possuem o mesmo nicho preferencial. 

Para lap1, por exemplo, o acúmulo de transcritos está preferencialmente relacionado à 

espécie M. canis, quando comparado aos organismos do gênero Trichophyton. 

Linhagens das diferentes espécies de dermatófitos analisadas modulam o acúmulo de 

transcritos dos genes sub3, sub5, sub7, mep3, mep4, dppV, lap1 e lap2, em função do tempo 

de cultivo em queratina e, consequentemente, da alcalinização do meio de cultivo. 

O presente trabalho contribuiu para o desenvolvimento de algoritmos computacionais, 

agregando mecanismos acerca de genômica comparativa que podem auxiliar em estudos 

futuros.  
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Anexo de Publicações 
 

Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checkered by 

failure, than to take rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, 

because they live in the gray twilight that knows neither victory nor defeat. 

Theodore Roosevelt 
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